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Resumo 

 

O investimento em sistemas de informação tem consumido elevado volume de recursos nas 

organizações. Quando bem alinhados às tarefas, tais sistemas podem contribuir para que os 

ganhos de produtividade sejam ainda maiores. Como contraponto, a falta de alinhamento e 

consequente inadequação à tarefa, poderá implicar em desperdício do investimento realizado. 

Em se tratando de sistemas de apoio à decisão (SAD), a restritividade há de ser considerada 

como fator de fundamental importância, uma vez que poderá levar a perdas no processo 

decisório. Assim, esta dissertação  buscou  avaliar que impactos as restritividades nos 

sistemas de apoio à decisão produzem no processo decisório. A pesquisa se deu através de um 

quase-experimento, onde decisões sobre a aquisição de equipamentos periféricos foram 

tomadas por um executivo auxiliado por um SAD. Tais decisões foram tomadas em 4 tarefas 

pelo usuário individual, com graus de restritividade crescente e, em paralelo, também tomadas 

por um grupo de controle formado por especialistas apoiados por SAD-G em ambiente de 

baixa restritividade. Desta forma, foi possível observar os impactos em função da 

restritividade, no tempo de execução do processo decisório, na resistência percebida quanto 

ao uso do sistema, na seleção de alternativas e na precisão das decisões tomadas. 

. 

Palavras-chave: Restritividade. Sistemas de Apoio à Decisão. Processo Decisório. 
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Abstract 
 

 

The investment in information systems has consumed large volumes of resources in the 

organizations. When well aligned with tasks, such systems can contribute so even bigger 

productivity gains. As counterpoint, the lack of alignment and derived inadequacies to the 

task can result in the waste of investments. In decision support systems (DSS), restrictiveness 

has being considered as a factor of basic importance that can result in losses in the decision 

making process. Thus, this study searched to evaluate the impacts restrictiveness in the 

systems to support decision making produces in the decision making process. The research 

was approach was a quasi-experiment, where decisions on the acquisition of peripheral 

equipment were made by an executive assisted by a DSS. The decisions were divided in 4 

tasks, with increasing degrees of restrictiveness for the single user. In parallel, the same 

decisions were also made by a group of control formed by specialists supported by a DSS-G 

with low restrictiveness. This way it was possible to observe the impacts of restrictiveness on 

the time for execution of the decision making process, on the user’s perceived resistance to 

the system, on the selection of alternatives and on the precision of decision making. 

 
Key-words: Restrictiveness. Support System Decision. Decision Making Process. 
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1 Introdução      

 

O surgimento do computador pessoal (PC) no início dos anos 80 do século XX, 

associado às  linguagens de quarta geração desenvolvidas a partir de meados da mesma 

década, habilitou o usuário final a ter controle direto sobre os sistemas, possibilitando sua 

utilização para outros objetivos além do processamento de transações online de alta 

performance.  O avanço tecnológico subseqüente impulsionou a evolução dos sistemas de 

informações,  permitindo o desenvolvimento dos sistemas de apoio à decisão (SAD) que 

passaram a executar a complexa tarefa de fornecer informação e apoio para a tomada de 

decisões em todos os níveis organizacionais (STAIR; REYNOLDS, 2002).  

Os SAD fornecem informações diretamente aos seus usuários, através de suporte 

computacional com apoio interativo durante o processo de tomada de decisão, utilizando para 

isso modelos analíticos, bancos de dados especializados e avaliações do tomador de decisão, 

associados a um processo de modelagem que apóia a tomada de decisões semi-estruturada e 

não estruturada (O´BRIEN, 2003).  

Para Alter (1999), a importância dos sistemas de apoio à decisão está associada à 

questão da superação dos limites da racionalidade, tendo em vista o provimento de mais 

informações para o  auxílio aos usuários daqueles sistemas na geração, avaliação e seleção das 

alternativas de solução dos problemas. 

Conforme Benbasat e Todd (1999), a literatura de SAD tem apresentado uma crença 

que estes sistemas são desenhados para auxiliar os tomadores de decisão, de modo que seja 

possível tomar melhores decisões. Considera-se ainda, que o desejo dos gerentes é de alcançar 

um comportamento cada vez mais racional e que os SAD são capazes de prover capacidades 

adicionais que podem contribuir para aquela tendência comportamental.    
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O uso dos SAD vem se expandindo cada vez mais na busca de suportar a difícil e 

complexa tarefa de tomar decisões. Bruggen e Wierenga (2001) sugerem que os SAD 

requerem considerável esforço tanto para o desenvolvimento quanto para a implantação, além 

de uma cuidadosa análise com relação ao tipo de sistema mais apropriado aos requisitos da 

tomada de decisão. 

Os requisitos para desenvolvimento de um SAD devem considerar que os problemas 

se tornam cada vez mais complexos, exigindo que ferramentas que apresentem maior  

flexibilidade sejam empregadas para o auxílio à tomada de decisão  (AGUARÓN; 

ESCOBAR; MORENO-JIMENEZ, 2003). Tais requisitos devem ter como fundamento uma 

visão mais ampla e profunda dos SAD, capaz de reconhecer que esses sistemas podem se 

tornar restritivos ou expansivos, e que a tomada de decisão com seu apoio estará restrita aos 

processos suportados pelas capacidades funcionais do sistema, ou seja, um SAD que possui 

um subconjunto de todas as variáveis de decisão, restringirá a capacidade de seu usuário ao 

conjunto de todas as soluções técnicas possíveis que estão implementadas no sistema 

(SILVER, 1988). 

Assim sendo, o grau de  restritividade configura-se como um problema a ser tratado 

pelos designers de sistemas, que deverão preocupar-se com a adequação entre as restrições e a 

tarefa a ser realizada pelo usuário do sistema de apoio à tomada de decisão. 

Conforme Silver (1990) argumenta, alguns modelos de SAD apresentam pouca 

restritividade e ao fornecerem uma quantidade excessiva de capacidades aos seus usuários, 

tendem a provocar embaraços ao tomador de decisões, atuando em sentido contrário ao 

desejado. De fato, o excesso de capacidades do SAD pode levar o usuário a um maior grau de 

dificuldade diante de tantas opções disponíveis. Em contraponto, alta restritividade poderá 

provocar desestímulo ao tomador de decisões, uma vez que este perceberá certo cerceamento 

de suas de capacidades, provocado pelo alto grau de limitação no apoio do sistema à tomada 
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de decisão. Em ambos os casos, o processo de tomada de decisão será afetado em função da 

forma de restrição imposta pelo SAD.  

Dada a importância do tema, considerando que o processo decisório realizado em 

ambiente computacional sofre as conseqüências do maior ou do menor grau de restritividade 

imposto pelo uso do SAD, surge a oportunidade de avaliar como o processo decisório é 

afetado em termos de tempo para a tomada de decisão, na seleção de alternativas e na 

resistência ao uso do SAD em função das restritividades impostas quando se tem o auxílio 

computacional.  
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2 Contextualização e Problemática 

 

O ambiente organizacional vem sofrendo transformações cada vez maiores em função 

do uso da tecnologia da informação. A trajetória transformacional tem sido função do modo 

como a tecnologia da informação (TI) é utilizada, movendo organizações desde um estágio 

evolucionário com foco interno e de desenvolvimento de sistemas isolados, até a redefinição 

do escopo do próprio negócio (VENKATRAMAN, 1994). 

Essas transformações são provocadas com o intuito de trazer maior capacidade 

competitiva e levar a organização a evoluir no seu ambiente de negócios. Os investimentos 

em sistemas computadorizados são cada vez maiores e associados à busca da produtividade e 

à transformação organizacional.  

A maior significância da TI se apresenta na sua capacidade de apoiar os processos de 

negócios e práticas de trabalho, de tal forma que os investimentos realizados na tecnologia 

levem ao aumento da produtividade pela redução dos custos, melhoria dos resultados, 

desenvolvimento de novos produtos e melhoria de aspectos intangíveis como conveniência e 

qualidade (BRYNJOLFSSON; HITT, 2000) 

Em coerência com Venkatraman (1994), Brynjolfson e Hitt (2000) concluem que as  

organizações usam a tecnologia da informação para transformar a forma como devem ser 

conduzidos seus negócios, de modo que seus empregados tenham autoridade para alterar 

agendas de produção e fluxos de trabalho, além de estabelecer melhorias na comunicação com 

seus pares e possibilitar a inovação de processos. 

Dentro desse contexto, os SAD se apresentam como instrumentos de auxílio aos 

tomadores de decisão, de maneira que se alcance maior eficácia, tomando as melhores 

decisões em compatibilidade com os novos requisitos do ambiente onde estão inseridas as 

organizações.  



 
 

 

20 

De acordo com Benbasat e Todd (1999), pesquisas sobre impactos de SAD apontavam 

divergências nos resultados relativos à eficácia da tomada de decisões e sobre a questão de 

alcance desta eficácia para o tomador de decisão. Estes fatos levariam a questão central da 

efetividade do apoio, a permanecer indefinida e ao argumento de que  a existência de um 

enfoque comportamental para o desenvolvimento dos SAD, ajudaria a ampliar a capacidade 

dos tomadores de decisão, enquanto que o uso de modelos que estão baseados em 

procedimentos complexos, com enfoque na metodologia e na tecnologia, tenderia a aumentar 

a resistência dos tomadores de decisão ao uso dos sistemas. 

Continuando a vislumbrar o enfoque dos autores citados, percebeu-se que o 

relacionamento entre SAD e performance da decisão não apresenta clareza, em função do uso 

de métodos de pesquisa inadequados para estudo dos impactos de SAD na performance da 

tomada de decisão.  

A partir daí, Benbasat e Todd (1999) sugerem cinco modelos listados a seguir, com o 

objetivo de avaliar o impacto dos SAD no comportamento e na performance dos usuários, 

bem como a influência dos incentivos e do esforço cognitivo na estratégia de seleção de 

alternativas para a tomada de decisão. 

 O primeiro modelo, explicitado na figura 1, considera apenas a existência de uma 

relação entre o resultado da decisão e as capacidades do SAD, que de forma implícita reflete a 

relação entre o SAD, a tarefa e o ambiente de trabalho, admitindo que o SAD exerce 

influência direta no resultado da decisão.  

 

 

Figura 1 - Relacionamento SAD-performance decisória 
Fonte: Benbasat e Todd  (1999) 

 

 O segundo modelo, representado graficamente na figura 2,  considera que a natureza 

da tarefa e o tipo de apoio à decisão provido pelas capacidades do SAD influenciam, tanto 
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individualmente como em conjunto, o resultado da decisão. Tal influência ocorre de forma 

contingencial em função do grau de alinhamento entre as capacidades providas pelo SAD e os 

requisitos da tarefa. 

 

 

 

 

 

Figura 2 - Perspectiva de alinhamento tarefa-tecnologia 
Fonte: Benbasat e Todd  (1999) 

 

O terceiro modelo, exibido na figura 3, considera que a tarefa e as capacidades do 

SAD influenciam diretamente a estratégia, que por sua vez influencia no resultado da decisão.  

 

 

 

 

 
 

Figura 3 - Efeito mediador da estratégia de decisão 
Fonte: Benbasat e Todd (1999) 

 

O quarto modelo, realçado na figura 4, se origina dos anteriores e sugere que o esforço 

e a precisão percebidos são moderadores do SAD e da tarefa na seleção da estratégia, ou seja, 

poderão existir tradeoffs entre o esforço e a precisão percebidos, uma vez que os tomadores 

de decisão tendem a maximizar a precisão da decisão tomada em detrimento do esforço 

empreendido e isso poderá levá-los a realizar  adaptações na seleção da estratégia. 
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Figura 4 - Efeito moderador de esforço e precisão 

Fonte: Benbasat e Todd (1999) 
 

 

O último modelo incorpora os incentivos como efeito motivador do indivíduo para que 

se busque a melhoria da performance na tomada de decisão. A figura 5 destaca o último 

modelo, podendo ser observado que se trata do modelo anterior acrescido do incentivo 

percebido. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 - Integração do papel de incentivos 
Fonte: Benbasat e Todd (1999) 

 
 

Entre os modelos apresentados, o segundo modelo, que associa tarefa e tipo de apoio 

ao resultado da decisão, é o modelo que se encaixa dentro de uma perspectiva tarefa-

tecnologia e no qual a influência do SAD ocorre a partir das capacidades que o sistema pode 

prover. As capacidades devem ser alinhadas à tarefa de modo que se alcancem melhores 
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resultados na tomada de decisão. Essas capacidades são de maior ou menor importância em 

função da necessidade da tarefa, o que definirá um SAD com maior ou menor complexidade.  

Considerando a complexidade dos SAD, pouco se tem pesquisado com relação aos 

impactos das restrições impostas pelo SAD ao processo de tomada de decisão. Silver (1990) 

trata esta questão como restritividade, referindo-se ao nível no qual o sistema restringe em 

maior ou menor grau o processo de tomada de decisão de seus usuários. A imposição de 

restrições afetará o processo decisório em função de limitações ou inexistência de atividades 

de processamento de informações, ordem de uso de operadores e limitação do controle do 

usuário em relação ao uso de parâmetros ou entrada de operadores. 

É nesse contexto que surge a chance desta pesquisa ocorrer. 

 

2.1  Problema 

Conforme  Benbasat e Todd (1999), a tarefa e o tipo de apoio à decisão influenciam 

individualmente e em conjunto o processo decisório. O apoio à decisão referenciado está 

diretamente relacionado com as capacidades providas pelo SAD, que, por sua vez, dependem 

de requisitos e especificações em seu desenvolvimento. 

Silver (1991) conclui que o desenvolvimento de um SAD é bastante diferente do 

desenvolvimento dos sistemas de processamento de transações e demais sistemas de 

informação tradicionais. Seu projeto precisa considerar prioritariamente aspectos de 

flexibilidade, como a possibilidade de pequenas modificações interativas para adequação do 

desempenho do sistema, tendo em vista a necessidade evolutiva da tarefa. 

O problema começa então a se delinear quando o SAD é disponibilizado para o 

usuário, em função das capacidades que são ofertadas e do alinhamento das mesmas à sua 

tarefa. Se o sistema disponibilizado possui capacidades em excesso, podem ocorrer 

dificuldades de uso na localização de funções, dispositivos de acionamento e escolha de 



 
 

 

24 

opções, caracterizando um alto grau de complexidade e levando o usuário a um tempo maior 

na execução do processo decisório e a uma tendência de resistir à sua aplicação. Da mesma 

forma, a ausência de capacidades produziria efeitos semelhantes, uma vez que o usuário 

encontraria limitações de processamento, operadores, seqüências ou parâmetros, que 

poderiam levá-lo ao desperdício de tempo na execução do processo decisório, a formas 

alternativas de estratégia de seleção não previstas no sistema e a uma conseqüente elevação da 

sua resistência à utilização do SAD. 

Tal problemática remete a uma questão: como o grau de restritividade imposto pelo 

uso de SAD afeta o processo de tomada de decisão, se considerados o tempo de execução do 

processo, a estratégia de seleção de alternativas, a  precisão e a resistência do usuário ? 

A relevância desta questão se encontra atrelada a um contexto onde a tecnologia 

disponível em uma organização precisa estar alinhada às necessidades desta, considerando 

tarefas e pessoas que executarão essas tarefas, e deve ser empregada para provocar 

transformações organizacionais capazes de implementar  ganho de produtividade e ganhos em 

competitividade através da transformação dos negócios com base na tecnologia disponível 

(VENKATRAMAN, 1994). 

 

2.2 Objetivos 

 O propósito do presente trabalho está em identificar que impactos as restrições 

associadas ao SAD provocam no processo decisório, uma vez que por suposição e base 

literária, tais restrições, quando bem dimensionadas e alinhadas à tarefa e ao usuário, podem 

contribuir para a eficácia do processo decisório, mas, em oposição, o mau dimensionamento 

das restrições pode piorar o desempenho e aumentar as resistências ao uso de SAD para a 

tomada de decisão. 
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 2.2.1 Objetivo Geral  

Avaliar como o grau de  restritividade imposto ao processo decisório pelo uso de SAD 

afeta o tempo, a estratégia de seleção de alternativas, a precisão e a resistência do usuário 

durante a tomada de decisão em tarefas repetitivas apoiadas pelo uso de sistemas de apoio à 

decisão. 

  

2.2.2 Objetivos Específicos 

• Apurar os efeitos no tempo de execução do processo decisório em função das 

restrições no uso de SAD;  

• Avaliar os impactos na estratégia de seleção de alternativas no processo decisório em 

função das restrições no uso de SAD;  

• Investigar a percepção de resistência ao uso de SAD em processos decisórios sujeitos 

a restritividade; 

• Estipular a precisão da tomada de decisão em função das restrições de uso do SAD 

comparada à decisão formulada por especialistas em ambiente de cooperação 

decisória.  

 

2.3 Justificativa 

De acordo com os objetivos apresentados, a principal contribuição deste trabalho 

estará em avaliar como o grau de restritividade imposto ao processo decisório pelo uso de 

SAD, afeta o tempo, a estratégia de seleção de alternativas, a precisão e a resistência do 

usuário durante a tomada de decisão, o que se afigura como um fator importante para 

discussão na área de tecnologia da informação, em função da pequena quantidade de 

pesquisas realizadas sobre o tema.  
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De fato, conforme Silver (1991), poucos esforços foram empreendidos em relação ao 

estudo dos impactos, avaliação e eficácia de SAD como ferramenta para apoio à decisão sob a 

ótica da restritividade, com respeito ao desempenho e a eficácia do processo decisório, 

configurando pouca consistência nos achados empíricos, pouca concatenação e pouca 

preocupação com uma melhoria contínua nas condições, sistemas e variáveis utilizadas nos 

estudos. 

Considerando o uso de SAD nas organizações, este estudo poderá contribuir com 

subsídios para que desenvolvedores de sistemas direcionem suas preocupações no sentido da 

produção de sistemas mais flexíveis, de complexidade compatível com as necessidades dos 

usuários, alinhando o uso da tecnologia à tarefa a ser realizada e ao usuário. Isto poderá 

promover economia no tempo e no custo de desenvolvimento e de manutenção, além de 

minimizar a resistência por parte dos gerentes com relação ao uso dos sistemas, tendo em 

vista sua adequação à tarefa realizada.  

 Outra contribuição do estudo poderá advir de achados que ajudem os designers na 

compreensão das resistências e dificuldades encontradas pelos usuários diante das restrições 

impostas pelo conjunto de capacidades do SAD ao processo decisório, conforme advoga 

Silver (1991).  

Além dos argumentos precedentes, há particular interesse do pesquisador com relação 

ao tema, uma vez que o mesmo também atua na área e trata do desenvolvimento de sistemas 

para apoio à decisão, além de ser um usuário na sua organização. 
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3 Referências Conceituais 

 

O presente capítulo tratará das referências conceituais que darão suporte à pesquisa, 

abordando o processo decisório individual e em grupo, os sistemas de informação e de apoio à 

decisão, as restrições impostas pelos SAD ao processo decisório, além da organização sob a 

ótica da sua estrutura como construção social, contemplando processos, tarefas e pessoas, 

conforme apresentado na figura 6.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

Figura 6 - Diagrama de referências conceituais da pesquisa  
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3.1 Organização  

Desde os primórdios da história da humanidade, as pessoas buscam unir-se em grupos 

sociais com objetivos comuns. A evolução das relações sociais em grupos que buscam 

atingirem objetivos, deu origem a agregados mais complexos, agregados que têm evoluído ao 

longo do tempo formando hoje, as chamadas organizações. 

 Segundo Cruz (2002), o ser humano sempre viveu em organizações, sendo uma 

tendência natural da espécie dispor de elementos de forma organizada, mesmo que 

empiricamente, desde que tenha como propósito o alcance de um  objetivo.  Para isto, admite 

Cruz (2002), que a utilização dos recursos existentes de forma desordenada, os tornariam 

insuficientes para que determinados objetivos fossem alcançados, fato que deu origem à 

necessidade humana de multiplicar o potencial dos recursos e praticar o princípio da 

organização. Tal princípio, por sua vez, deu origem à divisão de tarefas, que evoluiu até as  

organizações de trabalho. 

Para Martin (2004), as organizações são fruto da colaboração do conjunto de 

indivíduos que dela participam. Enquanto interagem em busca de objetivos comuns, as 

pessoas em uma organização também buscam satisfazer suas necessidades sociais, materiais e 

de autodesenvolvimento, as quais funcionam como fatores de reforço para o alcance de 

resultados. 

Tratando da questão, Stajkovic e Luthans (2003), com base na teoria comportamental, 

consideram que existem fatores capazes de estimular esforços das pessoas na busca do 

alcance dos resultados organizacionais. Entres tais fatores, três merecem especial destaque: a 

remuneração, o feedback e o reconhecimento social (figura 7), por serem os responsáveis pela 

diferenciação no desempenho dos membros da organização.  
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Figura 7 – Principais fatores de diferenciação do desempenho 

Fonte: Baseado em Leonard, Beauvais e Scholl (1999) e Stajkovic e Luthans (2003)  
 
 

Admitem  Stajkovic e Luthans (2003), que a administração comportamental tem efeito 

positivo no desempenho da tarefa na organização e que a magnitude deste efeito depende do 

tipo e da quantidade dos fatores capazes de produzir estímulos individuais, inclusive o apoio 

para tratamento informacional.   

Leonard, Beauvais e Scholl (1999) corroboram com o pensamento de Stajkovic e 

Luthans (2003), destacando a remuneração, a premiação e o envolvimento moral como fatores 

de estímulo individual e fontes de motivação, a qual é definida como um processo no qual o 

comportamento é energizado, dirigido ou sustentado na organização.  

Dentre as fontes de motivação, encontra-se o envolvimento moral puro e o 

envolvimento moral social. O primeiro é descrito como resultado da internalização de normas, 

enquanto o envolvimento moral social aplica-se à sensibilidade do indivíduo em relação ao 

grupo do qual faz parte. Em se tratando do envolvimento moral social, salienta-se que o 

indivíduo é capaz de realizar inclusive tarefas árduas e indesejadas, uma vez que tal 

envolvimento não é baseado em satisfação esperada e eventualmente demanda negação da 

satisfação, implicando em sacrifício do prazer pessoal para demonstrar o valor da amizade 

(LEONARD; BEAUVAIS; SCHOLL, 1999). 
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Conforme Junquilho (2003), a ação humana nas organizações é definida a partir da 

construção social desenhada no tempo e no espaço, tecida por práticas complexas e distintas, 

onde cada ator apreende seus papéis em função do contexto cultural e da sua relação com as 

outras pessoas. Tal ação não é restringida pelas circunstâncias nas quais ocorre, embora as 

estruturas e contextos aos quais o ser humano é submetido condicionem o pensar e o agir.  

Ainda que representadas por um conjunto de pessoas e demais recursos como meios 

para alcançar determinados fins (metas), as organizações possuem uma classificação definida 

em função do lucro, ou seja, existem organizações cuja finalidade é a maximização do lucro e 

organizações sem fins lucrativos (STAIR; REYNOLDS, 2002).  

Historicamente, o caráter utilitarista das organizações parece ser uma das poucas 

características que se perpetua fielmente desde o seu surgimento, razão pela qual a adequação 

de meios e fins parece ser um princípio de sobrevivência das mesmas (WEBER, 2001). Nesta 

ótica, as organizações funcionam como um sistema aberto que interage com o ambiente, 

estabelecendo com o mesmo uma relação de troca. Os recursos externos devem ser 

processados pelo sistema com o objetivo de torná-los produtos acabados e mais valiosos que a 

soma dos insumos individuais, sendo em seguida devolvidos ao ambiente, completando um 

ciclo de eventos que voltará a realimentar este processo, conforme representação gráfica na 

figura 8 (VAN DE VEN, 1976; MOTTA; VASCONCELOS, 2002). 

 

 

 

 

 

Figura 8 - Visão sistêmica da organização 
Fonte: Motta e Vasconcelos (2002) 
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3.1.1 Estrutura Organizacional 

Para desenvolver o seu papel, a organização necessita se estruturar. A estruturação, por 

sua vez, ocorre mediante deliberação daqueles que dirigem a organização ao considerarem o 

ambiente e os produtos ou serviços que serão recebidos, transformados e devolvidos ao 

ambiente  (VAN DE VEN, 1976). 

As exigências do mercado têm forçado as organizações à concatenação de rotinas, 

normas e procedimentos sistematizados sob administração de especialistas, que definem os 

modelos das organizações. Observa-se este movimento desde o Taylorismo, que desenhara 

uma organização com perfil monocrático e fundamentado em princípios de obediência, 

passando pelo Fordismo e seu sistema de produção em massa que delineava a organização 

mecanicista, já lidando com a premiação financeira por produtividade,  em um tempo paralelo 

à administração industrial e geral onde havia a divisão de trabalho, autoridade e 

responsabilidade, culminando com o modelo contingencialista e seu pressuposto de que não 

há uma estrutura única para todas as situações, mas que se faz necessário configurar a 

organização de acordo com as contingências relativas às tarefas, estratégia, tecnologia adotada 

e tamanho da organização (ALVES, 2003). 

A estruturação de uma organização pode ocorrer considerando-se as atribuições dos 

diversos papéis existentes. Estes papéis são representados por pessoas que naturalmente 

ocupam funções gerenciais distribuídas nos diversos níveis da hierarquia da estrutura. Neste 

sentido, uma organização pode ser dividida em três níveis (MAXIMIANO, 2000):  

• O nível operacional se refere à produção dos bens ou serviços de forma eficiente. 

Neste nível organizacional, os gerentes decidem de forma estruturada ou limitada, 

sobre problemas ligados à realização das tarefas de rotina do dia-a-dia da 

organização;  
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• O segundo nível da organização, denominado gerencial ou tático, é um nível 

intermediário onde gerentes necessitam tomar decisões com uma complexidade 

maior, uma vez que lhes compete adequar os planos e estratégias oriundas do nível 

mais alto da organização ao nível operacional. As decisões no nível intermediário, 

ainda estruturadas, já possuem, no entanto, um caráter mais amplo que as decisões 

tomadas no nível operacional, entendendo-se que nesta esfera da estrutura 

organizacional, os gerentes já passam a lidar eventualmente com problemas  não 

estruturados; 

• Finalmente, no nível estratégico da organização encontram-se os executivos que 

possuem a responsabilidade da tomada de decisão estratégica, que por natureza é 

não estruturada. Naquela posição, os administradores decidem sobre o rumo da 

organização em termos estratégicos, tratando principalmente das variáveis 

ambientais externas, sobre as quais as organizações não exercem controle, o que 

configura a dificuldade em trabalhar com projeções e previsões entre outros fatores 

que conduzem a problemas não estruturados. 

Considerados os níveis explicitados, configura-se nítidamente na organização uma 

hierarquia para a tomada de decisão que rebate em responsabilidades associadas aos papéis 

dentro da organização e suas potencialidades de interação, agilidade e influência (BANSAL, 

2003). Ao nível estratégico associa-se a tarefa de decidir sobre o futuro da organização, 

enquanto que o nível tático tem a tarefa de decidir sobre a adequação das estratégias para o 

nível operacional, e este, por sua vez, tem sob sua responsabilidade a tarefa da tomada de 

decisão de problemas da rotina do cotidiano da organização (MAXIMIANO, 2000).  

Cruz (2002), afirma que os níveis hierárquicos de uma organização constituem sua 

estrutura formal e foram criados para que se pudesse dividir e executar os processos 

organizacionais. 
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3.2 Processos Organizacionais  

Os princípios de administração, conforme Cruz (2002), surgiram a partir do 

pressuposto que o desenvolvimento de um método científico para a administração seria capaz 

de eliminar a forma empírica de realização de tarefas. O método que eliminaria o empirismo 

estava pautado na seleção, no ensino, no treinamento e no aperfeiçoamento de cada 

trabalhador, e também levava em conta a cooperação, articulação e divisão eqüitativa do 

trabalho. Tais diretrizes veriam-se solidificadas na escola clássica da administração, mediante 

proposição de cinco ações: prever, organizar, comandar, coordenar e controlar. 

Agrupando como função dirigir as ações de comandar e coordenar, Maximiano (2000) 

apresenta aquela divisão como um processo que se desenvolve em quatro fases: planejamento, 

organização, direção e controle. 

A seguir explicitam-se o teor destas mesmas funções na visão de Stoner e Freeman 

(1999): 

• O planejamento é o processo no qual os administradores pensam de forma 

antecipada sobre seus objetivos e ações com base em métodos. Tais planos devem 

definir a melhor forma de alcançar os objetivos da organização, traçando diretrizes 

sobre a aplicação dos recursos, sobre a forma como as pessoas deverão agir em 

acordo com os procedimentos previamente definidos e antecipando como o curso 

dos resultados deverá ser monitorado de forma que sejam implementadas ações 

corretivas, quando necessário;  

• Já o processo de organização é responsável pela alocação do trabalho, 

estabelecendo a autoridade e dividindo os recursos entre os indivíduos com vistas a 

obter os resultados de forma eficiente; 
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• A direção corresponde ao processo de influência e motivação das pessoas, de 

modo que se estabeleça um ambiente adequado para que as elas possam atingir os 

objetivos organizacionais; 

• Por sua vez, o processo de controle tem como objetivo garantir que os membros da 

organização estejam agindo de modo a levá-la aos objetivos estabelecidos em seu  

planejamento. Para isso, o processo de controle utiliza padrões que serão 

comparados com medidas do desempenho atual, de modo a atuar corretivamente 

em casos de desvios em relação aos objetivos estabelecidos.  

A figura 9 representa o processo administrativo, na ótica defendida. 

 

 

 

 

 

Figura 9 - Processo Administrativo 
Fonte: Adaptado de Stoner e Freeman (1999) 

 
 

Para que o processo administrativo seja executado, tarefas são realizadas 

individualmente ou em grupo. 

 

3.3 Tarefas  

Tarefas são atividades realizadas pelos indivíduos ou grupos com a finalidade de 

atingir determinados objetivos organizacionais e consideradas como as fases do processo 

administrativo. 

Uma vez que as tarefas são realizadas por pessoas, deve-se considerar a vontade e a 

dedicação com as quais as pessoas realizam suas atividades. De acordo com Motta (2002), 
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Figura 10 - Circumplexo de tarefas de grupo 
Fonte:  McGrath (1984) 

 

esse fator, conhecido como motivação, é tratado na teoria da administração como um processo 

psicológico dos indivíduos e poderá determinar que tipo de comportamento uma pessoa terá 

durante a realização de uma tarefa.  

O pressuposto é que a motivação tem origem nas aspirações, desejos, valores, desafios 

e sensibilidades individuais. Nesta concepção, fatores relevantes como a concretização da 

tarefa, reconhecimento e responsabilidade são fatores motivacionais que podem promover a 

satisfação com o trabalho, como apregoado por Stajkovic e Luthans (2003). 

Além da questão motivacional, decisões sobre o emprego de recursos para a  

realização da tarefa  com o objetivo de se atingirem as metas organizacionais são de 

importância vital. Assim, o uso dos recursos acontecerá em determinada ocasião, atendendo a 

requisitos de tempo e de fluxo ou seqüência na qual as atividades acontecem, para que o 

processo se complete dentro das condições requeridas pelo objetivo a ser alcançado, sob a 

responsabilidade de um ou mais atores que irão executar a tarefa, isto é, um grupo.  

McGrath (1984) propôs um modelo para enquadramento das tarefas de grupos 

denominado circumplexo,  que é apresentado na figura 10. 
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No modelo circumplexo, qualquer tarefa de grupo pode ser enquadrada como tendo 

uma finalidade básica: tarefas de geração de idéias ou planos (quadrante I);  tarefas de escolha 

com resposta correta ou não (quadrante II); tarefas de negociação de pontos de vista ou 

interesses conflitantes (quadrante III); tarefas de execução que visam a busca de resultados e 

permeiam conflitos de poder (quadrante IV). 

Os quadrantes do modelo circumplexo também contribuem para a identificação de 

seqüência e composição da tarefa dentro dos tipos propostos.  Por exemplo, na tomada de 

decisão em grupo pode acontecer uma etapa de brainstorming com a conseqüente geração de 

alternativas, onde os membros de um grupo podem participar de forma eletrônica através de 

sistemas de apoio à decisão em grupo e que estaria associada ao quadrante de geração de 

idéias (DENNIS et al, 1999), ao tempo em que a escolha da melhor alternativa para a solução 

de um problema estaria associada ao quadrante escolher (quadrante II). Desta forma, é 

possível estruturar ainda dentro do circumplexo, a negociação e análise multi-atributo, a 

negociação e as atividades para resolução de conflitos, como tarefas típicas que envolvem 

grupo de pessoas com finalidade organizacional.  

 

3.4 Pessoas 

3.4.1 Indivíduos 

Motta e Vasconcelos (2002) argumentam que a visão predominante no movimento da 

administração cientifica, tratava o ser humano como previsível e controlável, egoísta e 

utilitarista em seus propósitos, e o decisor era visto como um ser que otimizava suas ações 

após pesar todas as alternativas disponíveis. 

Com evolução da administração, surgiram novas teorias que, gradativamente, 

introduziram a visão que o ser humano não é totalmente controlável nem previsível e é 
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influenciado pela cultura, hábitos e demais características da sua socialização (MOTTA; 

VASCONCELOS, 2002). 

De acordo com Neuert et al (2005), o comportamento, aqui taxado como racional, é 

conseqüência de normas e valores da socialização humana e pode apresentar-se de forma 

egoísta ou altruísta. O comportamento humano egoísta ou oportunista é demonstrado através 

da violação de regras e normas de conduta visando benefício próprio. O altruísta, de forma 

oposta, se baseia nas normas e regras nas quais prevalece o pensamento que a maioria dos 

indivíduos deve ser beneficiada. 

Naturalmente, pessoas possuem características como inteligência, percepção, valores, 

atitudes, aptidões e experiências que se correlacionam e exercem influências entre si, 

erigindo-se a personalidade como elemento central. Fazendo uso da inteligência e inseridas 

em um ambiente, as pessoas usam a percepção para realizarem a interpretação da realidade, 

cada uma da sua forma e segundo seu julgamento. De acordo com a percepção, as pessoas 

reagem aos estímulos em função de estados mentais de predisposição ou prontidão. Tais 

estados são denominados atitudes e são expressos por meio de crenças e julgamentos relativos 

à natureza dos estímulos e do indivíduo, podendo levá-los à dissonância cognitiva 

(MAXIMIANO, 2000), mas lhes definindo um comportamento. 

Tratando do comportamento do indivíduo, Karahanna et al (2005) propõem uma 

estrutura onde o comportamento individual é função da intenção comportamental. A intenção 

comportamental, por sua vez, recebe influência direta das normas sociais e das atitudes da 

pessoa. As normas são conseqüências das práticas e dos valores estabelecidos pela sociedade, 

enquanto que as atitudes recebem influências das crenças cognitivas e dos traços de 

personalidade.  

Para Stoner e Freeman (1999), não existe teoria capaz de explicar o comportamento do 

ser humano na íntegra. Pessoas apresentam necessidades de realização, correm riscos em 
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maior ou menor grau em função da sua personalidade e eventualmente utilizam os riscos 

como estímulo à realização de maiores esforços. Indivíduos também têm diferentes 

perspectivas de lidarem com a ambigüidade, em especial quando decidindo com informações 

incompletas ou insuficientes. Diante destas situações afloram os diversos tipos de 

comportamentos, os quais se manifestam com traços predominantemente reflexivos, 

ponderados, objetivos ou pragmáticos.  

A problemática do comportamento humano é ainda maior, ao considerar que, durante 

a tomada de decisões, os indivíduos estão fortemente influenciados por preferências e 

restrições. Conforme Neuert et al (2005), dada uma situação específica para a tomada de 

decisão, as restrições irão delimitar a forma de ação de um indivíduo. Já as preferências serão 

refletidas pelas normas e valores nas quais o indivíduo foi envolvido durante sua socialização.  

Pereira e Fonseca (1997) admitem que fatores individuais como gênero, inteligência, 

crenças, nível social, família, e emocionais como estresse e ansiedade, bem como fatores 

relativos à sociedade como cultura e ética moral e profissional são influenciadores do 

comportamento individual. 

Além daqueles fatores, os indivíduos também são submetidos a pressões advindas da 

própria organização empresarial, entre outras, a necessidade de produtos ou serviços de 

qualidade, preços mais competitivos, requisitos impostos por clientes e fornecedores, rapidez 

e personalização no atendimento, exigências sociais e governamentais, concorrência, normas 

e cultura organizacional, tecnologias em uso, escassez de recursos, meio ambiente e legislação 

em vigor.  

Todos estes fatores combinados produzem um aumento no grau de dificuldade 

decisória, provocando insegurança e podendo levar indivíduos a situações de conflito na 

realização das tarefas, de modo que mesmo se tivessem acesso a todas as informações 
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disponíveis, os indivíduos dificilmente teriam capacidade cognitiva para processar tal volume 

de informações. 

Em casos assim delineados surgem dificuldades em função da percepção individual. O 

uso da tecnologia, por exemplo, pode se tornar um elemento dificultador e limitante para a 

tarefa de um indivíduo que não possui habilidades ou que não esteja treinado para tal 

atividade. Numa organização, tais vieses individuais expõem as pessoas a usos distintos das 

capacidades cognitivas (criatividade, habilidades específicas) e descambam para estilos e 

comportamentos específicos subjugados à estrutura organizacional (McGRATH,  1984). 

De fato,  a percepção dos indivíduos, a formação dos critérios e a lógica da decisão 

dos atores sociais são condicionadas pelas regras, procedimentos, equilíbrio de poder e dos 

sistemas de aliança política existentes na complexidade da organização (SIMON, 1979). 

A figura 11 sintetiza as características comportamentais identificadas na literatura, 

atinentes ao indivíduo e capazes de interferir em seu processo de escolha e decisão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
Figura 11 - Fatores de influência no comportamento individual 

Fonte: Adaptado de Pereira e Fonseca (1997), Karahanna et al (2005), Nuert et al (2005). 
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3.4.2 Grupos 

De acordo com McGrath (1984), grupos são conjuntos de pessoas que trabalham de 

forma cooperativa. Quando esses grupos existem independentemente de propósitos e 

atividades de pesquisadores, tais como família, grupos de amigos e de trabalho, entre outros, 

são classificados como grupos naturais; quando criados, são denominados de grupos 

construídos (concocted groups). Pelo menos quatro tipos de grupos naturais existem quando 

consideradas as limitações de escopo temporal e de atividade, conforme apresentado na figura 

12. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 12 - Tipos de grupos naturais 
Fonte:  Adaptado de McGrath (1984) 

 

Os grupos construídos são distinguidos em função da sua composição e da relação 

entre suas tarefas e a tarefas dos grupos naturais. Os grupos construídos atuam em testes de 

sistema com tarefas endógenas, em estudos com tarefas simuladas e como grupos ad hoc em 

laboratório, com tarefas artificiais. A figura 13 apresenta os tipos de grupos construídos e sua 

relação com os grupos naturais. 
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Figura 13 - Tipo de grupos construídos em relação aos grupos naturais 

Fonte: Adaptado de McGrath (1984) 
 

 Stoner e Freeman (1999) diferenciam os grupos em formais e informais. Os grupos 

formais são constituídos para a realização de tarefas específicas que contribuem para a 

organização alcançar seus objetivos planejados. Na categoria de grupos formais, o tipo mais 

conhecido é o grupo de comando, do qual fazem parte gerente e empregados a ele 

subordinados. Outro tipo pertencente à categoria de grupos formais é a comissão ou comitê, 

criada para a realização de tarefas específicas, em geral, de longa duração. Ainda na categoria 

de grupos formais, encontram-se os grupos conhecidos como força-tarefa ou equipes de 

projetos, que tratam de um problema específico e, por isso, possuem caráter temporário.   

Os grupos informais surgem a partir da interação regular das pessoas, podem 

funcionar como grupos de influência com os quais as pessoas se identificam e se comparam. 

Estes grupos se desenvolvem dentro da estrutura formal da organização, servindo 

essencialmente à manutenção do clima social e solidário na atmosfera organizacional. 

Em um grupo se desenvolvem normas sociais que os grupos adotam para regular, 

através da forte influência que elas exercem, o comportamento dos seus membros, que são 

cumpridas quando apresentam alguma significância para o grupo, quando simplificam ou 
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predizem que comportamento é esperado dos membros do grupo, quando ajudam a 

desembaraçar problemas interpessoais e, finalmente, quando expressam valores centrais do 

grupo (FELDMAN, 1984). 

 

3.4.2.1 Constructos Típicos de Grupos 

Conforme Jessup e Valacich (1993), a pesquisa em sistemas de informação voltada a 

grupos usava um modelo entrada-processo-saída, focalizando a saída como variável 

dependente, buscando confrontar resultados de precisão, desempenho na solução de 

problemas e efeitos de aprendizado em relação a indivíduos. Em geral, os resultados eram 

orientados à tarefa, utilizando-se principalmente medidas de eficiência, desempenho, 

qualidade percebida da decisão, velocidade e consenso, ou aspectos sócio-emocionais como a 

participação e satisfação relativa ao grupo, tarefa, organização ou sistema. 

Estudando a relação tarefa-tecnologia, Zigurs et al (1999) argumentam que, em geral, 

um melhor encaixe entre a tarefa e as características da tecnologia poderia levar um grupo a 

obter melhores resultados na realização das tarefas decisórias, quando a ênfase estivesse no 

processamento das informações e na estruturação do processo do grupo, reforçando-lhe a 

coesão. 

Conforme Yoo e Alavi (2001), a coesão do grupo é a atração dos membros ao grupo e 

pode ser descrita como uma força psicológica que mantém as pessoas unidas. Tal força é 

resultado do processo de desenvolvimento do grupo. A coesão do grupo parece influenciar 

tanto na participação como no resultado da tarefa. Em grupos já estabelecidos, quanto maior a 

coesão, maiores a presença social e a participação na tarefa.  

Em grupos, certos tipos de interações podem ser censuradas, bem como algumas 

podem ser abertamente desencorajadas. Estes efeitos associados à influência da liderança de 

alguns participantes, podem levar indivíduos a reduzirem sua participação nos grupos. Nesta 
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ótica, Hilmer e Dennis (2001) incluem como fatores prejudiciais à tomada de  decisão em 

grupo, o fato dos participantes normalmente não trocarem entre si todas as informações 

disponíveis e que são importantes para a tomada de decisão. Este subterfúgio implícito e 

deliberado pode levar a conflitos de interesses. 

Neuert et al (2005) concordam que os conflitos de interesses poderão ocorrer durante o 

processo de discussão para a tomada de decisão, tendo em vista que cada indivíduo é 

fortemente influenciado por suas preferências, as quais, como já elucidado, são decorrentes de 

normas e valores da socialização individual. 

Nunamaker et al (1991) argumentam que um sistema eletrônico para reuniões pode 

prover uma série de vantagens em relação aos aspectos conflituosos dos processos face-a-

face: a redução do domínio da reunião por algum membro do grupo, incluindo o domínio pela 

influência informacional (HUNAG; ZANG, 2004) e a redução da apreensão pela avaliação e 

pressão de conformação. Associadas a essas vantagens, encontram-se ainda a possibilidade de 

democratizar e manter a memória da discussão do grupo e a permissão para realizar pausas 

para reflexão sobre a opinião dos outros, o que auxilia a melhor organizar o processo e focar o 

grupo nas questões principais, desencorajando os comportamentos e conflitos improdutivos. 

De fato, nas interações eletrônicas algumas estratégias podem contribuir para melhorar 

a participação de um membro do grupo. O anonimato, por exemplo, poderá habilitar o 

membro do grupo a contribuir mais, uma vez que não havendo identificação, sua motivação 

para participar poderá ser estimulada. O anonimato poderá também evitar a influência de um 

membro sobre outro, contribuindo para um comportamento mais livre do participante do 

grupo, incluindo o não constrangimento em rejeitar tal liderança, a manutenção das suas 

posições de independência (DENNIS; WIXOM; VANDENBERG, 2001) e a limitação de 

influências normativas.  
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Outro aspecto relacionado ao trabalho em grupo é o consenso, que trata da forma 

como o grupo chega à decisão. Conforme Martz e Sherpherd (2002), alguns pesquisadores 

utilizam uma definição padronizada de consenso, com cálculos do nível de consenso a partir 

precisão do julgamento dos participantes. Diferentemente, outros pesquisadores simplesmente 

descrevem o consenso baseado na percepção do grupo, buscando eliminar a polarização entre 

os participantes. Afirmam também que a possibilidade de não se alcançar o consenso em 

grupo é resultante da escassez de tempo, que se torna fator restritivo para que os participantes 

troquem informações suficientes e alcancem a decisão, levando o grupo a perdas de processo. 

 

3.4.2.2 Papel do Facilitador 

Nunamaker et al (1991) afirmam que, além dos  participantes  do  grupo,  considera-se 

necessária a existência do facilitador, que deverá conduzir e colocar as questões para o grupo. 

Este indivíduo poderá ser um líder no grupo, um membro de outro grupo, ou mais comumente 

um membro neutro que não faz parte do grupo. O uso de um membro que não seja do grupo 

poderá contribuir para que todos participem ativamente.  

Conforme Nunamaker et al (1991), o facilitador deve manter a memória das questões 

discutidas e controlar a agenda do grupo, podendo exercer ou não papel ativo com o objetivo 

de melhorar a interação dos demais participantes. Seu papel deve incluir a função de 

administrar o processo, principalmente em se tratando de problemas que podem tirar a 

funcionalidade do grupo, a exemplo de divergências ou competição dos participantes pelo 

controle do grupo. Também faz parte do papel do facilitador, estabelecer objetivos, prestar 

informações esclarecedoras, realizar o suporte técnico para o grupo, informando e treinando 

os participantes para uso das ferramentas disponibilizadas.  

Especificamente com relação ao treinamento e uso de ferramentas, fragmentos destas 

atividades realizadas pelo facilitador poderão mudar ao longo do tempo. Isso ocorrerá quando  
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se considerar que o grupo está suficientemente treinado para a realização das suas atividades  

e quando houver facilidade em alcançar o consenso na resolução de problemas. 

Com o intuito de visualizar de forma gráfica e resumida a diversidade de funções 

atribuídas ao facilitador em um grupo, compondo o seu papel, foi elaborada a figura 14  a 

partir de Nunamaker et al (1991).  

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
Figura 14 - Papel do  facilitador 

Fonte: Baseado em Nunamaker et al (1991) 
 

3.5 Decisão 

Para Simon (1979), decisão é a seleção consciente, deliberada e racional de uma 

alternativa ou curso de ação a ser seguido. Para que as decisões sejam tomadas, executivos 

necessitam de informações que permitam avaliar o ambiente de contexto da decisão,  

desenvolver a análise das possíveis alternativas e escolher uma entre as opções possíveis para 

a solução do problema. 

Tomar decisões faz parte do cotidiano dos executivos e gerentes em uma organização. 

Faz-se necessário decidir sobre a alocação de recursos para a realização das tarefas, 

investimentos que deverão ser realizados ou instalação de um empreendimento entre outras 

tantas questões que estão associadas aos diversos níveis da organização, com o propósito de 

corrigir desvios e levá-la a alcançar as metas planejadas (MAXIMIANO, 2000). 
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Simon (1979) distingue as decisões em dois tipos:  

• Decisões programadas são aquelas que pelo seu caráter repetitivo e rotineiro 

permitem o desenvolvimento de um processo definido para  seu tratamento, 

eliminando a necessidade de tratá-las a cada nova ocorrência; 

•  Decisões não-programadas que acontecem na medida em que sejam novas, não 

estruturadas e de relevante importância para a organização. Neste caso, não são 

desenvolvidos métodos pré-fixados para o tratamento destas decisões, pois as 

mesmas apresentam uma estrutura complexa ou pela importância devem receber 

um tratamento específico.  

Stair e Reynolds (2002) argumentam que o caráter rotineiro e de menor relevância   

das decisões programadas, permite sua solução através de padrões pré-determinados com base 

em regras, procedimentos ou modelos quantitativos, facilitando a sua implantação em 

sistemas de informação tradicionais inclusos os SAD, como neste caso. Já as decisões não-

programadas, por não ocorrerem com freqüência, tratarem de problemas excepcionais, 

desestruturados ou mal-estruturados e geralmente difíceis de quantificar, não são de simples 

implementação em sistemas de informação. 

 

3.5.1 Fatores Subjetivos na Tomada de Decisão 

Decisão envolve menor grau de incerteza quando se conhecem as metas e existem 

informações precisas, mensuráveis e confiáveis com relação ao resultado de cada alternativa 

disponível. Em contrapartida e majoritariamente, a decisão também pode estar submetida a 

incertezas provenientes da falta de informações sobre as conseqüências das alternativas 

disponíveis, principalmente em condições relacionadas ao ambiente externo, onde o controle é 

apenas parcial. O risco é outro fator presente na tomada de decisão e provém da 
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impossibilidade de prever com segurança o resultado de uma alternativa (STONER; 

FREEMAN, 1999).  

Risco e incerteza são fatores subjetivos que fazem parte de um conjunto de fatores que 

afetam a decisão como: valores do indivíduo, intuição, poder, capacidade de processamento, 

limite intelectual, falta de tempo, insuficiência de informações, criatividade e poder. O arranjo 

visual destes fatores é exibido na figura 15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 15 – Fatores subjetivos que afetam a decisão 

Fonte: Criado com base em Simon (1979); Kreitner (1991); Stoner e Freeman (1999);  
Dequec (2001); Garfield et al (2001); Butcher e Clarke (2003); Lin e Wu (2005). 

 

Conforme Simon (1979), a criatividade é fator preponderante e necessário à 

elaboração de alternativas para a solução de problemas identificados. Ela contribui para que  

diversas idéias sejam incorporadas ao elenco de possibilidades de um tomador de decisões. 

 De acordo com Garfield et al (2001), criatividade é a capacidade da geração de idéias 

novas, raras ou únicas, diferentes das que surgiram anteriormente. Esta atividade é individual 

e ocorre de forma isolada por tratar-se de um processo cognitivo.  

Apesar da capacidade cognitiva para gerar idéias inovadoras, o indivíduo possui 

limites intelectuais. De acordo com Simon (1979), esta é uma das caracteristicas humanas que 
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configuram o limite da racionalidade. De fato, percebe-se que há um limite intelectual 

humano diante de contextos decisórios de maior complexidade. Nestes casos, indivíduos 

podem fazer uso de outro fator subjetivo: a intuição.  

Conforme Kreitner (1991), intuição é uma capacidade lógica e racional do cérebro que 

pode ser usada para auxiliar na decisão, sendo útil em situações complexas onde a incerteza e 

a pressão da falta de tempo é alta. 

Segundo Lin e Wu (2005),  a pressão da falta de tempo é um fator externo que afeta a 

tomada de decisão, tendo em vista que nem sempre se dispõe de tempo suficiente para 

processar a quantidade de informações necessárias para subsidiar a tomada de decisão. O ser 

humano possui limites no processamento de informações e a escassez do tempo irá limitar 

mais ainda este processo. 

Dequech (2001) pondera que a capacidade humana em processar informações, dados 

os limites de tempo, se deve à dificuldade cognitiva da pessoa ao adotar um processo de 

geração de alternativas capaz de atender em tempo hábil a todas as possibilidades requisitadas 

pela complexidade do ambiente da decisão. 

Outro fator influenciador na decisão é o poder, também associado ao comportamento 

político. De acordo com Butcher e Clarke (2003), a decisão em uma organização pode ser 

afetada pelo comportamento de indivíduos ou grupos que se esforçam em usar o poder para 

perseguir interesses particulares, ao invés de usá-lo para o exercício da autoridade em defesa 

dos interesses da organização. 

 O conhecimento sobre todos estes fatores é extensamente revelado na formulação de 

modelos de tomada de decisão. 

 

3.5.2 Modelos de Tomada de Decisão 

Considerando  a  complexidade  e  a  interdisciplinaridade  que   envolve  a  tomada de  
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decisão, Harrison (1993) admite que a diversidade de aspectos que envolvem a decisão é 

melhor compreendida através de modelos. Nesta acepção, os modelos de tomada de decisão 

são fundamentados em pressupostos que contribuem para o entendimento da natureza 

complexa da tomada de decisão e se constituem em um meio ideal para demonstrar a 

diversidade de disciplinas envolvidas e a natureza eclética da decisão gerencial. 

A partir desses pressupostos, a literatura denota diferentes modelos. Lindblom (1978) 

introduz o modelo incremental. Cohen et al (1972)  tratam do modelo lata do lixo (garbage 

can). Harisson (1993) apresenta quatro modelos de tomada de decisão: o racional ou clássico, 

o organizacional ou neoclássico que corresponde ao modelo da racionalidade limitada 

desenvolvido por Simon (1971), o político ou adaptativo e o processual ou gerencial. Segue 

uma breve discussão sobre estes modelos.  

 

 3.5.2.1 Modelo Racional 

O modelo racional representa o enfoque clássico da teoria da decisão. Ele tenta 

prescrever a forma como os gerentes decidem na organização, com base nos pressupostos de 

que não existem limites de informação, da capacidade cognitiva, do tempo e do custo 

(HARRISON, 1993). 

Davis (1996) percebe que o modelo racional assume que o tomador de decisão tem 

conhecimento suficiente para avaliar as vantagens e desvantagens de todos os cursos de ação 

disponíveis e de suas conseqüências, escolhendo de forma consciente a alternativa que produz 

a melhor relação custo-benefício e conseqüentemente produz a máxima utilidade.  

Conforme Takahashi (1997), o modelo racional tem seus pontos de maior crítica no 

excesso de tempo e na quantidade de informações necessárias à execução do processo 

decisório, quando considerada a limitação da racionalidade do humano, bem como no 

pressuposto que as metas organizacionais são compartilhadas e os conflitos bem 
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administrados. Já Lyles e Thomas (1988) admitem que o modelo racional falha por não 

considerar a existência de modelos mentais e percepções  individuais diante de determinadas 

situações.  

 

3.5.2.2 Modelo da Racionalidade Limitada 

Simon (1979), argumentou que as decisões gerenciais baseadas na teoria clássica da 

decisão, incorriam em falsos pressupostos, nos quais os limites da racionalidade eram 

ignorados e reduzia-se a complexidade do julgamento e da ação. Baniam-se a ambigüidade e a 

incerteza existentes nas decisões em uma organização (MOTTA; VASCONCELOS, 2002).  

Conciliando as reais condições, surgiu a proposta do modelo da racionalidade 

limitada, que reconhece as dificuldades encontradas pelos gerentes na vida real, tais como: 

informações insuficientes para resolver o problema, falta de tempo, falta de recursos 

financeiros para que todas as informações sejam coletadas, percepções distorcidas, 

incapacidade de processar grandes volumes de informações, além do limite da própria 

inteligência. O modelo da racionalidade limitada admite que os gerentes irão optar por uma 

solução que seja adequada aos seus propósitos, ou seja, tomarão a primeira decisão 

satisfatória que descobrirem.  

Cyert e March (1963) consideram que o modelo da racionalidade limitada é 

caracterizado por múltiplos objetivos que podem ser conflitantes. Tal pensamento se 

fundamenta ao na consideração de aproximações, onde a primeira alternativa satisfatória é 

aceita como solução do problema; na prevenção de incertezas através de políticas, 

procedimentos e avaliações em lugar da antecipação das conseqüências; na implementação da 

decisão baseada na experiência. Dequech (2001) salienta que no modelo da racionalidade 

limitada, as alternativas de solução do problema nem sempre são dadas ao tomador de 

decisão, levando estes a adotarem um processo de criação de alternativas.  
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Os limites da capacidade e a complexidade do ambiente decisório estão sempre 

presentes e impossibilitam que o tomador de decisões avalie todas as alternativas e suas 

implicações (conseqüências). Isto leva o tomador de decisões a adotar uma estratégia de 

satisfação ao invés de otimização, na qual se busca a alternativa que melhor satisfaz seu nível 

de aspiração.    

 

3.5.2.3 Modelo Político 

De acordo com Yang (2003), ao tomar decisões os gerentes precisam levar em conta o 

ambiente político da organização decidindo de forma compatível com seu contexto, pois 

quanto maiores os conflitos de poder e de interesses, mais os fatores políticos influenciam na 

tomada de decisão. O modelo político da tomada de decisão admite como pressuposto que a 

decisão pode afetar o bem-estar de diferentes grupos em diferentes formas e que os gerentes 

são responsáveis pela decisão tomada. 

Segundo Alisson (1971), no modelo político os membros de uma organização agem de 

acordo com suas percepções e em benefício próprio na busca de alcançar metas, através de 

processos de negociação e barganha. As negociações ocorrem de forma similar a um jogo 

onde os atores expõem barganhas e compromissos e tentam seduzir pessoas detentoras de 

poder a adotar seus pontos de vista e conseqüentemente influenciar no resultado da decisão, 

sendo portanto, por este ângulo, para Harrison (1993), fortemente baseado na teoria 

comportamental.  

 Apesar de aproximar-se da realidade do cotidiano, os procedimentos de barganha e 

tentativa de influência através do poder tendem a distanciar os gerentes das melhores 

alternativas de solução dos problemas, o que poderia se constituir em fragilidade do modelo. 
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3.5.2.4 Modelo Processual 

Com o predomínio das características de um processo e dentro de um enfoque de 

objetivo orientado ao resultado, o modelo processual apresenta muitas semelhanças ao 

modelo da racionalidade limitada. Ambos recebem contribuições de disciplinas quantitativas 

como a economia, estatística e matemática, reconhecendo ao mesmo tempo as disciplinas 

comportamentais,  filosofia, psicologia e sociologia (HARRISON, 1993). 

A principal diferença entre o modelo processual e o modelo da racionalidade limitada 

encontra-se na orientação do modelo processual, que focaliza os resultados de longo prazo 

tendo por base a visão de futuro, enquanto o modelo da racionalidade limitada focaliza os 

resultados em curto prazo, admitindo mudanças na decisão quando aparentes dificuldades 

surgem na sua implementação. 

Conforme Allison (1971), no modelo processual as decisões acontecem com base em 

políticas e procedimentos padronizados de operação (SOP´s) que são vistos como referenciais 

para a ação. Este modelo é o mais estruturado e prima para que as ações em qualquer tempo 

ocorram de acordo com os procedimentos estabelecidos. Nesta ótica, Cyert e March (1963) 

salientam que os procedimentos padronizados de operação permitem ganhos de comunicação, 

melhoria no desempenho das atividades e no tempo de operação.   

 

3.5.2.5 Modelo Incremental 

De acordo com Lindblom (1978), no modelo decisório incremental os indivíduos 

costumam adotar alternativas de solução semelhantes a decisões que foram implementadas 

anteriormente com sucesso. Tal postura tem origem na tentativa de minimizar os riscos e 

eliminar os erros, baseando-se em experiências passadas. Este procedimento é característico 

dos indivíduos que tendem a um comportamento decisório mais tradicional na tomada de 

decisões. Assim, configura-se o modelo incremental através de decisões que em função de 
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desvios e correções, mudam de forma gradual e sucessiva até que atingem novos cursos de 

ação em médio prazo. 

 

3.5.2.6 Modelo da Lata do Lixo 

O modelo da lata do lixo foi elaborado por Cohen et al (1972) a partir da extensão da 

teoria da tomada de decisão, considerando especialmente as organizações caracterizadas por 

três propriedades gerais: dificuldade em lidar com preferências provocando má escolha,  falta 

de clareza na tecnologia e inconsistência de participação.  Neste modelo, o processo decisório 

é influenciado pelo tempo no qual acontecem os problemas, pelos participantes e pelas 

oportunidades de escolha, que aparentemente transitam de forma independente em um sistema 

de fluxo exógeno, de modo que as soluções são relacionadas aos problemas e os  participantes 

ligados às oportunidades de escolha, de forma simultânea. 

De acordo com Takahashi (1997), neste modelo uma oportunidade de solução de um 

problema é vista como uma lata de lixo, onde os problemas e soluções são depositados na 

medida em que são produzidos, independentemente de quem os gerou. Em seguida, o lixo é 

coletado na íntegra e a decisão é tomada. 

A principal crítica ao modelo da lata do lixo está no alinhamento entre problemas, 

alternativas de soluções e participantes, que geralmente ocorre de forma não sincronizada com 

relação ao problema, à tomada de decisão e ao tempo necessário à solução do problema 

(COHEN et al, 1972). 

 

3.5.2.7 Modelo Multicriterial 

Problemas complexos e que incluem mais de um critério para a escolha de cursos de 

ação fazem parte do cotidiano das organizações. Escolhas baseadas em aspectos éticos, 

conflitos de preferências e ajustes (tradeoffs) entre custo e qualidade são alguns exemplos de 
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decisões que requerem mais de um critério para a solução de problemas (LIMAYEM; 

DeSANCTIS, 2000). 

Keeney e Raiffa (1976) sugerem que diante das incertezas, os decisores responsáveis 

precisam balancear seus julgamentos sobre tais incertezas com suas preferências, de modo 

que se torne possível avaliar os resultados e as conseqüências. Daí surgem as teorias e 

métodos para a aplicação do modelo multicriterial. Keeney e Raiffa (1976) sugerem que o 

decisor pode pensar sistematicamente e estruturar objetivos através de valores de tradeoffs e 

balanceamento de riscos, buscando descrever a realidade, através do sistema de preferências 

do indivíduo. 

Conforme Ensslin et al (2001), o modelo decisório multicriterial considera diferentes 

aspectos e conseqüentemente avalia as ações a partir de um conjunto de critérios, onde cada 

um deles é uma função matemática que mede a performance das ações em relação a um 

determinado fator, com o objetivo de otimizar essas funções de forma simultânea. Para isto, o 

modelo multicriterial necessita de informações sobre as preferências dos tomadores de 

decisão. 

Ainda em Ensslin et al (2001), o modelo multicritério pode ser classificado em três 

abordagens:  

• Critério único de síntese, mais tradicional e muito utilizada no apoio à decisão 

de problemas econômicos e financeiros, onde determinado critério é 

transformado em uma função de valor ou utilidade; 

• Subordinação de síntese, que aparece em suplementação à abordagem de 

critério único e também tem como objetivo a determinação de uma 

performance global para cada uma das ações, obtida através da comparação 

par-a-par das performances locais em cada um dos critérios; 
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• Julgamento local interativo, que tem origem nos procedimentos de 

programação matemática e visa otimizar simultaneamente mais de uma função 

objetivo em busca da solução mais conveniente no espaço de soluções 

possíveis. 

Conforme Zopounidis e Doumpos (1999), um importante enfoque do modelo 

multicritérial é baseado na agregação das preferências. Já em Jessop (1999), percebe-se que o 

modelo multicritérial baseado em medidas aditivas lineares, necessita freqüentemente de 

procedimentos interativos, nos quais as declarações de preferências dos tomadores de decisão 

sejam obtidas, de modo que se estabeleçam pesos para os critérios. Estes pesos geralmente 

são determinados por analogia com probabilidades já que compartilham de propriedades 

formais. Este é um script bastante usual para a implementação de SAD. 

 

3.5.3 Tomada de Decisão em Grupos 

De acordo com DeSanctis e Gallupe (1987), a tomada de decisão em grupo é 

determinada quando duas ou mais pessoas, trabalhando em conjunto, são responsáveis pela 

definição do problema e da sua natureza, criação de alternativas de resolução, avaliação da 

potencial solução e formulação da estratégia de implementação da alternativa de solução. As 

decisões em grupos são resultantes de um processo de comunicação interpessoal, onde os 

membros do grupo trocam informações buscando a convergência para uma escolha de 

alternativa de solução do problema.  

Durante o processo decisório, diferentes fatores podem influenciar no desempenho de 

um grupo. Harrison et al (2003) concluem que o tempo, a familiaridade dos membros e o tipo 

da tarefa são fatores que possuem relação direta com o processo do grupo e que podem 

interferir em seu desempenho. A familiaridade tende a influenciar positivamente através do 

relacionamento e seus efeitos de atração, similaridade e coesão, mas também pode influenciar 
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negativamente através da redução da negociação, que leva a desempenhos decisórios mais 

frágeis, principalmente em casos de intervenções formais, trocas de membros do grupo ou 

conflitos. Com relação ao fator tempo, a influência é determinada pela velocidade na qual o 

grupo é capaz de produzir soluções. Já a  descontinuidade da tarefa pode afetar a qualidade da 

decisão, essencialmente quando combinada ao limite de tempo, ao tipo e interações do grupo.  

Conforme Leonard et al (2005), diferenças no resultado de decisões estratégicas são 

definidas em termos de velocidade da solução, quantidade de erros, satisfação e coesão dos 

membros do grupo e são função do tipo de processo utilizado para a tomada de decisão, da 

interação social e da natureza da composição do grupo. 

Admitindo a existência de perdas associadas ao processo de tomada de decisão em 

grupos,  Jessup (1991) propõe o uso da tecnologia como forma de minimizar tais efeitos. A 

tecnologia da informação, através de sistemas para apoio à decisão em grupos, é oferecida 

como ferramenta para melhoria da eficácia e da eficiência do trabalho em grupo que envolve a 

solução de problemas ou tomada de decisão.     

DeSanctis e Gallupe (1987) pontuam que a tomada de decisão em grupos pode 

apresentar um enfoque mais colaborativo, onde o grupo atua de forma mais livre de regras, ou 

com características mais normativas, onde as decisões são tomadas mediante um processo 

regido por normas que limitam o comportamento do grupo. 

  Simon (1979) considera que uma decisão é racional para o grupo se estiver de acordo 

com os valores que dirigem este grupo e com as informações que esse dispõe para a decisão, 

sendo tarefa da administração proporcionar um ambiente compatível com a racionalidade do 

ponto de vista dos valores e da situação do grupo. 

Stoner e Freeman (1999) apresentam vantagens e desvantagens da decisão em grupo 

em relação à decisão individual. 
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VANTAGENS DESVANTAGENS 

Aumento da chance de se encontrar 
a melhor solução. Concentração nas soluções tradicionais. 

Em geral, maior conhecimento para 
decidir. 

Maior chance de êxito na 
implementação da decisão. 

Surgimento de lideranças formais ou 
informais provocando frustrações nos 
demais membros do grupo. 

Redução de falhas de comunicação. Falta de comprometimento dos 
membros com a decisão final. 
 

Quadro 1- Vantagens e desvantagens da decisão em grupo 
Fonte: Baseado em Stoner e Freeman (1985) 

 
A tomada de decisão em grupo, assim como a decisão individual, se tornou sinônimo 

de administração. Desejando não se referir apenas ao ato final da escolha entre alternativas, 

Simon (1979) chama atenção para a tomada de decisão como um processo composto por 

diferentes etapas.  

 

3.6  Processo Decisório 

Motta e Vasconcelos (2002), apresentam o processo decisório baseado no modelo 

racional clássico em quatro etapas, conforme apresentado na figura 16. 

 

Na primeira etapa ocorre a identificação e definição do problema a 
partir da análise do ambiente. 
 
 

Na etapa seguinte, são elaboradas diversas soluções para os problemas 
identificados. 
 
 

Nesta fase, ocorre a comparação exaustiva das conseqüências das 
alternativas de ação e seleção da alternativa. 
 
 

Ocorre a implementação da decisão ótima, de acordo com critérios pré-
estabelecidos. 

 

 

Figura 16 – Etapas do Processo Decisório no Modelo Racional Clássico 
Fonte:  Motta e Vasconcelos (2002) 
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Simon (1979), a seu tempo, apresenta o processo decisório no modelo da racionalidade 

limitada, dividido em estágios conforme representado na figura 17. 

 

Oportunidade de analisar o ambiente, definir e explorar o problema além de 
considerar o grau de complexidade do mesmo. 

 
 

Etapa onde acontece a atividade de estruturação, com a criação, 
desenvolvimento e análise dos possíveis cursos de ação. 

 
 
Fase onde é selecionada a alternativa satisfatória que resolverá o problema e 
deverá ser implementada. 

 

Figura 17 - Etapas do Processo Decisório no Modelo Racional Limitado 
Fonte:  Criado a partir de Simon (1979) 

 

Na figura 18, um paralelo entre os dois processos decisórios racionais é apresentado, 

indicando a semelhança entre suas etapas. 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 18 - Paralelo entre os processos decisórios racionais 

Fonte: Adaptado Simon (1979) e  Motta e Vasconcelos (2002) 
 

Apesar da possibilidade de se comparar etapas, os processos divergem fortemente em 

termos de semântica, uma vez que na fase de inteligência do processo proposto por Simon 

(1979), as informações coletadas são as possíveis, considerando-se os custos e as 

impossibilidades de coleta, enquanto que no processo clássico, assume-se que todas as 

informações necessárias estariam disponíveis. De forma semelhante, a segunda etapa do 

processo decisório clássico admite que todas as alternativas existentes seriam desenvolvidas, 

ao passo que o processo da racionalidade limitada pressupõe que apenas as alternativas 
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possíveis para aquele momento, respeitando a limitação de racionalidade dos gerentes, seriam 

produzidas. Finalmente, na etapa de escolha, os processos divergem em termos de seleção, 

uma vez que o processo no modelo da racionalidade limitada admite que a solução 

encontrada, capaz de resolver o problema de forma satisfatória, é a escolhida. Já o processo 

no modelo racional clássico busca de forma exaustiva a solução ideal. 

 O processo proposto por Simon (1979), por considerar que as limitações existem, 

permite perceber a existência de fortes influências em função das restrições do ambiente, da 

organização e do indivíduo. As influências ambientais são provenientes de questões  de ordem 

econômica, técnica, política ou social e das diferenças de valores, interesses ou preferências 

dos tomadores de decisão. Associam-se àquelas questões, a complexidade do processo e a 

crescente necessidade de informações.  

Os sistemas de informação surgem, então, como instrumentos capazes de processar 

com alta velocidade, grandes volumes de informações, apoiando pessoas e grupos na tomada 

decisão e minimizando perdas no processo (WATSON; DeSANCTIS; POOLE, 1988). 

 

3.7 Sistemas de Informação 

Um sistema de informação é um conjunto de componentes inter-relacionados que 

coletam, processam, armazenam e distribuem informações para suporte à decisão, 

coordenação e controle em uma organização. Esses sistemas podem ajudar gestores e demais 

trabalhadores a analisarem problemas, visualizarem objetos complexos e criarem novos 

produtos. Os sistemas de informação contêm informações significantes sobre pessoas, lugares 

e coisas dentro da organização ou  sobre o ambiente à sua volta (LAUDON; LAUDON, 

2000). Em se tratando da missão daqueles sistemas, Dornelas (2003) afirma que o cerne é o 

fornecimento de apoio à tomada de decisão nas organizações.  
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Uma das tipologias mais usuais em relação à diversidade de sistemas de informações e 

sua aplicação nas organizações é apresentada por O´Brien (2003) e visualizada na figura 19. 

 

  

 
 

 
 
 
 

 
 

Figura 19 - Tipos de Sistemas de Informação 
Fonte: O´Brien (2003) 

 
 

Na categoria de sistemas de apoio à operação encontram-se os sistemas de 

processamento de transações (SPT) que objetivam o processamento de aplicações 

empresariais, focalizando a redução dos custos mediante a automatização de rotinas e 

procedimentos; os sistemas de controle de processos produtivos e os sistemas colaborativos, 

destinados a apoiar o trabalho colaborativo na organização (O`BRIEN, 2003). 

A categoria de sistemas de apoio gerencial engloba os sistemas de informação 

gerencial (SIG), destinados ao fornecimento de informações que focalizam principalmente a 

eficiência operacional; os sistemas de informação executiva, desenvolvidos sob medida para 

determinados executivos, de modo que seja possível suprir suas necessidades de informações 

e os sistemas de apoio à decisão, que têm como objetivo assistir gerentes na tomada de 

decisão (O´BRIEN, 2003). 

O´Brien (2003) afirma que o tipo de informação necessária à tomada de decisão possui 

um relacionamento direto com o nível gerencial e com o grau de estrutura onde se enfrentam 

situações de decisão. No nível decisório estratégico, as decisões são de caráter não-

estruturado e, por isso, as informações são de características especiais (ad hoc), não-
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programadas, resumidas, não-freqüentes, antecipadoras, externas e de perspectiva ampla. Já a 

administração tática, toma decisões de forma semi-estruturada e a administração operacional 

decide de forma estruturada, no entanto, ambas utilizam informações com características pré-

especificadas, programadas, detalhadas, freqüentes, históricas e internas. A figura 20, 

apresenta de forma gráfica os requisitos de informação para os tomadores de decisão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 20 - Estrutura de decisão x Requisitos de informação 

Fonte: O´Brien (2003) 
 

 

A necessidade de informações com a finalidade de apoiar gerentes nos diversos níveis 

no processo de tomada de decisão aumenta com a evolução das organizações e da tecnologia, 

explicitando a emergência dos sistemas de apoio à decisão. 

 

3.8 Sistemas de Apoio à Decisão 

Conforme Sprague e Hugh (1979), a academia começou a publicar artigos sobre SAD 

nas revistas de negócios em torno de 1970, prevendo que sua capacidade e suas características 

iriam influenciar a maneira pela qual as organizações seriam administradas. A previsão era 
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baseada na apresentação de casos onde os denominados sistemas para apoio à decisão eram 

aplicados, incluindo a tomada de decisão para investimento de capital, apoio ao planejamento 

e marketing, planejamento e agenda de programação da produção.  

Apoio à decisão na ótica de sistemas de informação se refere à forma de apoio à 

tomada de decisão humana, baseada em programas de computação e tecnologias com o 

objetivo de estabelecer rotinas para monitorar e controlar os processos de decisão de uma 

forma amigável. Somente a partir dos anos 80, os sistemas de apoio à decisão (SAD) 

ganharam maior abrangência na sua definição, passando a incluir qualquer sistema capaz de 

contribuir no processo decisório, que tratasse de problemas menos especificados, combinando 

uso de modelos ou técnicas analíticas com funções tradicionais de acesso e recuperação de 

informações, concentrando-se em recursos que facilitassem o seu uso por pessoas não 

especializadas em computação (BOHANEC, 2001).  

  Para Bruggen e Wierenga (2001), sistemas de apoio à decisão podem ser definidos 

em função dos seus componentes. O SAD é uma combinação de  dispositivos, onde estão 

inseridas as tecnologias da informação, capacidades analíticas e conhecimento, 

disponibilizados para um ou mais tomadores de decisão. 

Conforme Zeleznikow e Nolan (2001), sistemas de apoio à decisão são baseados em 

tecnologia computacional e combinam modelos e dados objetivando a solução de problemas. 

A depender do modelo, os SAD podem solucionar problemas não estruturados, desde que haja 

um envolvimento intenso do usuário. Tais sistemas podem assumir inclusive as características 

de especialista e prover recomendações ou consultoria aos seus usuários de forma semelhante 

a especialistas humanos. 

 Segundo O´Brien (2003), os sistemas de apoio à decisão são sistemas de informação 

computadorizados que utilizam modelos analíticos, bancos de dados especializados e 
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avaliações do tomador de decisão, com o intuito de prover aos níveis gerenciais de uma 

organização, o apoio à tomada de decisões semi-estruturada e não-estruturada.  

 Stair e Reynolds (2002) incluem entre as componentes de um SAD, o acesso a bancos 

de dados externos, acessos a redes e outros sistemas de computação, um gerenciador de 

diálogo, o sistema de gerenciamento de modelos (SGM) e o sistema de gerenciamento de 

banco de dados (SGBD), possibilitando a construção do modelo conceitual apresentado na 

figura 21. 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
Figura 21 - Modelo conceitual de um SAD 

Fonte: Stair e Reynolds (2002) 
 

Para suportar a tomada de decisão, os modelos disponíveis no SAD devem ser 

compatíveis com as necessidades requeridas para a solução de problemas. O modelo é 

considerado um componente-chave dentro de um sistema de apoio à decisão, uma vez que a 

tarefa do tomador decisão pode depender essencialmente do modelo que compõe o SAD.  

 Benbasat e Todd (1999) afirmam que a literatura sobre SAD reflete bem que tais 

sistemas são construídos com a finalidade de apoiar os tomadores de decisão, de modo que 

estes tenham condições de expandir sua capacidade cognitiva, que sendo limitada, dificulta ou 

impede uma melhor avaliação da informação disponível. Desta forma, os SAD estariam 
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contribuindo para  ampliar a fronteira da razão gerencial e possibilitando uma melhor tomada 

de decisão. 

 Com o intuito de comprovar que os SAD contribuem para que o tomador de decisão 

alcance uma melhor performance na tomada de decisão, Barr e Sharda (1997) formularam 

quatro hipóteses em seu estudo sobre o efeito da confiança em SAD:  

• Usuários apoiados por SAD apresentam melhor desempenho decisório que usuários 

sem apoio de SAD; 

• O uso de SAD é positivamente relacionado com o desempenho decisório; 

• O desempenho decisório de usuários de SAD não diminui quando o SAD é removido; 

• O desempenho decisório de usuários de SAD diminuirá quando o SAD for removido. 

 

  Um achado de relevante importância no estudo acima citado, e que merece especial 

atenção, é o fato de o SAD contribuir para um melhor desempenho na tomada de decisão, 

após a familiarização com a tarefa submetida, quando o efeito da confiança no sistema sugere 

utilização mecânica do mesmo (“let the computer do it”). 

 Noga e Arnold (2002) realizaram um estudo experimental com a aplicação de SAD na 

área de finanças, com o objetivo de tomar decisões sobre tributos, no qual pessoas com ou 

sem experiência na tarefa alcançaram uma precisão na decisão significativamente melhor, em 

função da capacidade de ajuda do sistema aplicado àquela tarefa. Contudo,  alertam que o 

estudo aponta para a necessidade de entender como o apoio à decisão pode ser limitado em 

função da natureza da tarefa e do tipo de apoio recebido. 

 

3.9 Sistemas de Apoio à Decisão em Grupo  

Muitas das tarefas dentro de uma organização são realizadas de forma cooperativa, nas 

quais pessoas interagem com o objetivo de atingir determinados objetivos. Entre estas tarefas, 
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encontra-se a tomada de decisão em grupo. Considerando a tarefa e as possibilidades 

disponíveis na tecnologia, avanços na construção de SAD possibilitaram o desenvolvimento 

de sistemas de apoio à decisão em grupo (SAD-G). 

Os sistemas de apoio à decisão em grupo são sistemas baseados em computadores que 

objetivam a promoção e a melhoria da comunicação entre indivíduos de um grupo (ZIGURS; 

POOLE;  DeSANCTIS , 1988). 

A configuração básica do SAD-G contém a maior parte dos elementos do SAD, 

conforme apresentado na figura 22. Seus componentes, no entanto, interagem de modo a 

permitir o acesso simultâneo dos usuários a arquivos comuns, bancos de dados e Internet, 

possibilitando que os membros de um grupo trabalhem sobre uma mesma tarefa,  (STAIR; 

REYNOLDS, 2002). 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Figura 22 - Configuração de um SAD-G 
Adaptado de Stair e Reynolds (2002) 

 
A partir da comunicação interativa, os SAD-G evoluíram como ferramenta, o que vem  

permitindo um apoio mais eficaz à tomada de decisão em grupo, uma vez que a tecnologia 

além do suporte à comunicação eletrônica, provê possibilidade de realização de 

brainstorming, por exemplo. Associadas a estas capacidades encontram-se as vantagens de 

ligar membros distantes, de anonimato de participantes do grupo, operação simultânea entre 

indivíduos, classificação de itens, votação eletrônica. Os SAD-G podem permitir ainda que as 
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atividades e resultados de uma sessão sejam gravados e distribuídos a seus participantes 

(TODD et al, 2003). 

O uso das capacidades providas pelo SAD-G pode levar grupos a atingir consenso 

com maior facilidade e rapidez, tendo em vista a possibilidade de emergir um processo mais 

democrático, através de um contexto onde influências normativas poderão ser minimizadas 

em função da redução dos impactos da necessidade de aprovação social por parte de membros 

do grupo (WATSON;  DeSANCTIS; POOLE, 1988). 

Conhecendo as capacidades que podem ser fornecidas pelos SAD-G, empresa e 

desenvolvedores devem se preocupar com o alinhamento do sistema à tarefa, uma vez que, 

tanto os fatores cognitivos como as limitações de ordem técnica podem levar os SAD-G a 

efeitos não desejados pelos seus usuários, reduzindo a capacidade de uso destes sistemas para 

a tomada de decisão em grupo.  Por outro lado, as restrições impostas de forma adequada 

podem produzir os efeitos desejados, aumentando a satisfação dos usuários com o apoio 

recebido pelo sistema (SILVER, 1991; BENBASAT; TODD, 1999). 

 

3.10 Restrições Decorrentes do Uso de SAD 

 Os cuidados no desenvolvimento de SAD devem levar em consideração um conjunto 

de fatores que estão diretamente relacionados com sua construção e uso. Tal procedimento 

deve refletir uma exaustiva análise da tarefa, de tal forma que seja possível construir a 

ferramenta que melhor se adapta à realidade do problema enfrentado pelo tomador de decisão.    

Percebe-se a necessidade de compreender as características ambientais de decisão, 

cultura, objetivos, procedimentos e ambiente de negócios, e, fator de fundamental 

importância, as características individuais dos tomadores de decisão (WIERENGA; 

BRUGGEN, 2001). 
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Tal visão é consistente com a de Benbasat e Todd (1999) que afirmam existir um 

relacionamento direto entre as capacidades do sistema de apoio e a  performance na decisão, 

sugerindo um efeito forte e direto ente os SAD, as tarefas, os usuários e o ambiente de 

trabalho.  

Admite-se, então, que a influência de um SAD na performance é contingente em 

função do grau em que as capacidades fornecidas pelo sistema se alinham aos requisitos da 

tarefa. Percebe-se, portanto, que quanto mais alinhado à tarefa, mais eficaz será o SAD, ou 

seja, a forma de adaptação do SAD para o tomador de decisão tratar a tarefa, irá influenciar a 

performance da decisão.  

Silver (1988) define formalmente restritividade em função da forma pela qual um 

SAD restringe o processo de tomada de decisão de seus usuários a um subconjunto particular 

de todos os processos possíveis. Argumenta ainda que os sistemas baseados em computadores 

são tão restritivos quanto expansivos, afirmando que, para um gerente que confia seu 

problema a um SAD em particular, o processo decisório se limitará às capacidades funcionais 

suportadas por este  sistema. 

 Silver (1991) mapeia e classifica a restritividade em termos de estrutura e execução. A 

restrição estrutural está relacionada a restrições de processamento, de ordem de invocação de 

operadores e de controle de parâmetros e outras entradas de operadores por parte do usuário. 

A partir deste enunciado, compreende-se que as restrições de estrutura impõem limitações ao 

processo decisório em função de: 

• Ausência de capacidade ou limitação do SAD para atividades de processamento de 

informações. Neste caso, encontram-se por exemplo as limitações para a eliminação 

por aspectos ou hierarquia analítica; 

• Limitação na ordem de invocação dos operadores. O usuário é impedido de realizar 

operações em uma seqüência por ele desejada; 
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• Limitação  do controle do usuário através de parâmetros e outras entradas para seus 

operadores. São limitadas as oportunidades dos usuários em realizar julgamentos 

avaliativos ou preditivos. 

As restrições de execução, afetam o processo decisório em função da percepção do 

usuário em relação às limitações que existem no sistema. Neste caso, existem diferenças de 

um usuário para outro, provocadas pelas percepções individuais. 

Uma menor restritividade deve ser aplicada quando houver necessidade do provimento 

de mais capacidades para apoio à decisão, suporte a mudanças freqüentes ou múltiplos 

ambientes de tomada de decisão e, finalmente, para promover a criatividade. Por outro lado, 

maior restritividade deve ser aplicada nos casos onde se busca prevenir que o usuário utilize 

meios alternativos para a tomada de decisão, visando-se a estruturação do processo decisório. 

Tais cuidados aplicam-se especificamente quando existe excesso de opções, o que pode  levar 

o usuário a se sentir sufocado e incapaz de usar o sistema, ou ainda na promoção de 

aprendizado estruturado, por exemplo, o treinamento gerencial para o uso de determinada 

técnica de tomada de decisão. 

 

3.11 Modelo Conceitual da Pesquisa 

A construção de um SAD requer cuidados específicos para que aconteça um perfeito 

alinhamento entre o sistema e a tarefa. Isso ocorre quando as restrições aplicadas ao sistema e 

que irão se refletir no processo de tomada de decisão, são adequadas à realidade do problema 

e do usuário. Assim, é possível destacar que a imposição de restrições poderá provocar 

impactos no tempo de tomada da decisão, na estratégia de seleção utilizada pelo usuário e na 

própria resistência ao uso do sistema como apoio para a solução do problema. Eis exatamente 

o objetivo principal deste estudo. 
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Isto posto, reedita-se o diagrama conceitual inicial, estipulando-o como modelo 

conceitual de pesquisa, incorporando-lhe detalhes relevantes para a pesquisa, provenientes da 

revisão feita nos textos precedentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
Figura 23 - Modelo conceitual da pesquisa 

 
 

Conceituado o arcabouço operacional resgatado e idealizado, expõe-se a seguir o 

roteiro para implementar tal modelagem no campo, fazendo a investigação ocorrer através de 

um procedimento metodológico. 
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4 Procedimento Metodológico 

 

Inicialmente, há de se considerar que o conhecimento científico é diferente das demais 

formas de conhecimento. O conhecimento científico é baseado em fatos e tem o caráter de 

conhecimento real e contingente, tendo suas proposições comprovadas ou refutadas através de 

experimentação e não apenas da razão como na filosofia (LAKATOS; MARCONI, 1991). 

Conforme Santos (2000), o conhecimento científico é causal e aspira à formulação de 

leis à luz de regularidades observadas, buscando prever comportamentos futuros dos 

fenômenos. Já Campbell e Stanley (1979) defendem que esse conhecimento é de caráter 

evolutivo, construído através de um processo que associa a prática aplicada ao próprio 

conhecimento científico, através da pesquisa. Nesta rota, Cervo e Bervian (1996) definem 

pesquisa como a atividade voltada para a solução de problemas através de processos 

científicos compostos de método. 

Para Cooper e Schindler (2003), o método científico é definido como um conjunto 

ordenado de procedimentos que se mostram eficientes na busca do conhecimento e objetivam 

garantir rigor científico e representatividade da realidade. Destarte, o pesquisador lança mão 

do método de pesquisa que melhor se adeqüe à sua realidade, que naturalmente depende do 

objeto a ser estudado.  

Refletindo sobre a ciência social, Santos (2000) pondera que seu caráter será sempre 

diferenciando das ciências naturais. Seu caráter é subjetivo, as atitudes mentais e o sentido 

que os atores conferem àquelas atitudes são os pontos de partida para a compreensão dos 

fenômenos sociais. Tal característica se desdobra na necessidade do uso de métodos 

científicos de pesquisa, bem como de critérios epistemológicos diferentes dos usados nas 

ciências naturais, admitindo-se maior importância aos métodos qualitativos quando se buscam 

conhecimentos intersubjetivos, descritivos e compreensivos.  
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De fato, o processo de pesquisa social utiliza o método científico para produzir novos 

conhecimentos que envolvem o ser humano e suas relações sociais. De acordo com Sampieri 

et al (1991), a pesquisa social pode ser classificada em exploratória, descritiva, correlacional 

ou explicativa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24 – Tipologia da pesquisa social 
Fonte: baseado em Sampieri et al (1991) 

 

Os estudos exploratórios devem ser realizados em casos onde o objeto de pesquisa é 

um problema pouco ou ainda não estudado e geralmente antecedem os demais tipos de 

pesquisa. 

A pesquisa descritiva possui como propósito a descrição da forma como um 

determinado fenômeno submetido à análise se apresenta. Neste caso, salienta-se a importância 

em especificar as propriedades mais importantes, que são consideradas as partes componentes 

do estudo e levam ao aumento do grau de familiaridade com fenômenos relativamente 

desconhecidos. Este tipo de pesquisa pode fornecer predições ainda que rudimentares e 

fundamenta o estudo correlacional. 

Por sua vez, a pesquisa correlacional tem como objetivo a medição do grau de 

correlação existente entre as variáveis de pesquisa, considerando um determinado contexto, 

buscando entender como uma variável conhecida reage em função do comportamento de uma 
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ou mais variáveis relacionadas. Este tipo de estudo fornece informações que contribuem para 

a pesquisa explicativa alcançar seu objetivo. 

A pesquisa explicativa ultrapassa o horizonte da descrição e do relacionamento entre 

conceitos. Seu objetivo maior é responder que causas provocam os eventos físicos e sociais, 

explicando como e em que condições determinado fenômeno ocorre, além do porque de cada 

variável a ele relacionada. 

Entendendo que o presente estudo trata da avaliação de impactos na tomada de decisão 

em função de restrições impostas ao processo decisório pelo uso de SAD, é oportuno e 

necessário aplicar estímulos e observar as reações àqueles estímulos, de modo que se 

obtenham os efeitos decorrentes da aplicação e desta forma se busque entender e descrever o 

que ocorre no ambiente, cabendo a opção pelo enfoque descritivo para a pesquisa. 

Definido o tipo de pesquisa a ser realizada, faz-se necessário escolher o método que 

melhor se aplique aquele tipo de estudo. Em se tratando do comportamento humano, a 

literatura adota dois métodos: não experimental e experimental (SAMPIERI et al, 1991). 

Campbell e Satnley (1979), consideram que na pesquisa científica, o método que 

consiste da manipulação de uma ou mais variáveis independentes sob determinado controle, 

com a finalidade de observar e interpretar as reações que acontecerão no objeto de pesquisa é 

o método experimental.  

 

4.1 Método Experimental 

No método experimental, busca-se entender a relação causa-efeito, ou seja, como o 

objeto reage (efeito) em função dos estímulos recebidos (causa).  Este tipo de pesquisa deve 

ser realizado considerando dois grupos: o grupo experimental, submetido ao fator variável 

experimental e o grupo de controle, que servirá como comparação para o grupo experimental 

e que não se submete ao tratamento experimental (BARROS; LEHFELD, 2000).  
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As vantagens deste método incluem a possibilidade de uma melhor coleta de dados 

para a consecução do objetivo, uma vez que há uma relação mais próxima entre o objeto de 

estudo e o pesquisador, permitindo-lhe manipular a variável independente, conforme 

defendem Cooper e Schindler (2003). Estes também consideram uma segunda vantagem do 

experimento, o controle de forma mais eficaz sobre a ação de variáveis estranhas, uma vez 

que os estímulos serão bem definidos. Isso ajudará o pesquisador a isolar as variáveis 

experimentais e avaliar seu impacto. A conveniência do método bem como o seu custo 

também podem ser considerados vantagens em relação a alguns dos outros métodos onde 

maiores investimentos seriam necessários para a coleta dos dados.  

Como principais desvantagens do método consideram-se a artificialidade do ambiente 

quando em laboratório e a necessidade de impor limites éticos relativos à manipulação e ao 

controle, em especial por valer-se de pessoas para a pesquisa. 

 Definido o método, se faz necessário entender quais das opções de delineamento 

experimental são compatíveis com o escopo da pesquisa. 

 

4.1.1 Delineamentos Experimentais 

Cooper e Schindler (2003) argumentam que os delineamentos de pesquisa 

experimental mais utilizados são os pré-experimentos, experimentos verdadeiros e os 

experimentos de campo ou quase-experimentos. De forma mais elucidativa, Campbell e 

Stanley (1979) consideram os três tipos como delineamentos de pesquisa.  

Com relação aos delineamentos pré-experimentais, discute-se que estes se ressentem 

de falta de controle e por isso são de pouco valor científico. Os delineamentos com pré e pós-

teste aplicados apenas a um grupo são apenas aceitáveis e considerados um pouco melhores 

que os estudos pré-experimentais, porque variáveis estranhas podem comprometer a validade 

interna do estudo. 
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Como delineamentos verdadeiramente experimentais são apresentados aqueles com 

pré e pós-teste aplicados ao grupo experimental, o delineamento de quatro grupos de Salomon 

e o delineamento com grupo de controle e só pós-teste.  Estes três delineamentos exigem um 

conjunto de controles para garantir a validade interna, a qual pode ser afetada por fatores 

como história,  maturação, mortalidade experimental, regressão e seleção, como também de 

controle de validade externa através do uso de teste significância estatística. Esses controles 

eliminariam as fragilidades apresentadas nos pré-experimentos.  

Os quase-experimento surgem a partir da impossibilidade de controle de variáveis 

estranhas ou da incapacidade do tratamento experimental em condições de campo. Sampieri et 

al (1991) argumentam que o quase-experimento manipula pelo menos uma variável 

independente e observa que efeito esta produz nas variáveis dependentes, diferindo do 

experimento verdadeiro apenas no grau de confiabilidade que  se tem sobre a equivalência 

inicial dos grupos. 

Ao considerar que o estudo utilizou pessoas em seus ambientes de trabalho cotidiano, 

foi escolhido como delineamento de pesquisa o quase-experimento com grupo de controle e 

apenas pós-teste. 

 

4.2 Desenho Experimental 

Para este quase-experimento com  grupo de controle e apenas pós-teste, o efeito 

experimental foi apurado pelas diferenças entre as observações relativas ao sujeito submetido 

a estímulo e o grupo de controle. Essa opção foi escolhida porque sua simplicidade é 

interessante e viabiliza a pesquisa, sem retirar a autenticidade do experimento.  

Recorrendo mais uma vez a Sampieri et al (1991), o desenho experimental do estudo 

foi definido com pós-teste apenas e pode ser representado conforme elucidado nos quadros 2 

e 3. A ausência de estímulo (-) é aplicada tanto ao grupo de controle como ao indivíduo na 
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INDIVÍDUO 

 
SAD 

 
DECISÃO 

ESTRATÉGIA 

RESISTÊNCIA 

TEMPO 

RESTRIÇÃO 
DE PROCESSO 

(8 eventos) 

RESTRIÇÃO 
DE  

OPERADORES 
(8 eventos) 

RESTRIÇÃO 
DE SEQÜÊNCIA 

(8 eventos) 

SEM 
RESTRIÇÃO 
(8 eventos) 

GRUPO DE 
CONTROLE 

 
SAD-G 

SEM 
RESTRIÇÃO 
(32 eventos) 

 
DECISÃO 

IGUAL 
SEMELHANTE 

DIFERENTE 

 

PRECISÃO 

 

E-MAIL 

FORMULÁRIO 

 
FACILITADOR 

 

ESTRATÉGIA 

TEMPO 

CONSENSO E
PARTICIPAÇÃO

primeira tarefa, seguindo-se uma seqüência de oito medições. A seguir, o grupo de controle 

permanece sem receber estímulo experimental durante as próximas três tarefas, enquanto o 

indivíduo é submetido a condições restritivas incrementais e sucessivas (X1, X2, X3), cada 

uma delas fornecendo oito medições. 

 

 Tarefa 1 Tarefa 2 

Individuo - 01  02  03  04  05   06  07  08        X1 09 010 011 012 013 014 015 016 

Grupo - 033  034 035 036 037 038 039 040 - 041 042 043 044 045 046 047 048 

 
Quadro 2 – Diagrama experimental para as tarefas 1 e 2 

 

 Tarefa 3 Tarefa 4 

Individuo X2 017 018 019 020 021 022 023 024 X3 025 026 027 028 029 030 031 032 

Grupo - 049 050 051 052 053 054 055 056 - 057 058 059 060 062 062 063 064 

 
Quadro 3 – Diagrama experimental para as tarefas 3 e 4 

 

A figura 25 mostra o desenho de pesquisa. Nela estão representados um grupo de 

controle e um indivíduo como sujeitos experimentais do estudo, e tarefas repetitivas que 

possibilitarão a comparação de resultados entre o indivíduo e o grupo de controle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25 – Desenho da pesquisa  



 
 

 

76 

Tempo de execução do
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A variável independente no estudo foi o grau de restrição do SAD, que está 

relacionado diretamente com o processo de tomada de decisão. A alteração gradativa no nível 

de restrição do sistema foi utilizada como estímulo para observação dos impactos no processo 

decisório. 

 As variáveis dependentes são parâmetros que sofrem alterações em função da 

manipulação na variável independente (BARROS; LEHFELD, 2000; COOPER; 

SCHINDLER, 2003). Conforme representado na figura 26, foram selecionadas como 

variáveis dependentes para o indivíduo apoiado por SAD, o tempo para execução do processo 

decisório, a estratégia utilizada pelo ator para selecionar as alternativas de solução, a 

resistência percebida do usuário com relação ao sistema e a precisão da decisão tomada pelo 

ator que esteve trabalhando individualmente em comparação à decisão do grupo. Já no grupo 

de controle formado pelos especialistas, foram selecionados o tempo de execução do processo 

decisório do grupo e a estratégia utilizada pelos especialistas para selecionar a alternativa e 

construir o consenso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26 – Variáveis de pesquisa 

 

Em termos operacionais, o quadro acima é visível para as variáveis: 
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• Tempo de execução do processo decisório para o indivíduo, que foi medido em 

minutos e segundos dispendidos desde o acesso às alternativas de solução até a 

efetiva tomada da decisão;  

• Estratégia de seleção de alternativa do indivíduo, que foi medida através de 

questão aberta em formulário, conforme especificado na seção de coleta dos dados; 

• Resistência do indivíduo ao SAD, que indicou o grau de resistência percebida do 

usuário em relação ao SAD. Esta variável foi medida através de uma sistemática 

atributo-peso, tendo como fundamento o estudo de Benbasat e Todd (1999) e está 

explicitada na seção de procedimentos de análise; 

• Precisão da decisão, que indicou em que circunstâncias o indivíduo mais se 

aproximou ou afastou da decisão dos especialistas e foi medida por comparação, 

também detalhada na seção de procedimentos de análise; 

• Tempo de execução do processo decisório do grupo de controle formado pelos 

especialistas, que foi medido em minutos e segundos, computando-se o tempo 

entre a entrada do indivíduo na sala e seu posicionamento relativo ao problema e 

está explicada na seção de procedimentos de análise; 

• Estratégia de seleção de alternativas e construção de consenso, que foram medidas 

através da compilação de informações enviadas pelos especialistas via e-mail ao 

facilitador e também se encontram explicadas na seção de procedimentos de 

análise. 

 

4.3 Ambiente Experimental 

Com o intuito de permitir uma melhor compreensão do ambiente experimental, a 

figura 27 reproduz a visão do ambiente utilizado para a realização do quase-experimento. 
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SAD 

 
 
 
 

Forum 
(SAD-G) 

Internet 

 

Tarefa 

 

Restrição 
 

Avaliações 

 

 

 

 

 

 

Figura 27 – Ambiente experimental 

 

 Um especialista em seu próprio ambiente de trabalho, foi instado a fazer escolhas 

sobre itens de consumo (ver 4.3.3) com uma planilha Excel, configurando a tarefa 1. O uso da 

planilha disponibilizou todas as facilidades tal que fosse possível referir aspectos de SAD 

configurado com baixa restritividade. O desenho da planilha continha em suas colunas as 

informações pertinentes ao produto que se desejava adquirir, com dados referentes ao tipo, 

fabricante, capacidade, classificação,  preço,  condições de pagamento, garantia e fornecedor. 

A  figura 28 apresenta o formato da planilha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 28 – Planilha utilizada como SAD na Tarefa 1 
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Para as demais tarefas (2, 3 e 4), foi utilizado um SAD desenvolvido em linguagem 

apropriada à WEB e configurado incrementalmente de acordo com as necessidades restritivas 

previstas na pesquisa. O SAD esteve hospedado no provedor da empresa desenvolvedora e o 

executivo1 teve acesso a partir do seu próprio local de trabalho através da  Internet. 

A tela inicial do SAD apresentava um menu principal, no qual o usuário poderia 

escolher uma opção dentre o repertório disponível, qual seja: o cadastro de um novo produto; 

a opção de sugestão de compras; emissão de relatório, conforme demonstrado na figura 29.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 29 – Tela principal do SAD  
 

A opção para cadastro de informações sobre os produtos foi utilizada apenas para 

realizar a carga do banco de dados (“povoar”). A figura 30 apresenta esta tela com os campos 

para  inserção do nome do produto, tipo, fabricante, capacidade, classificação, preço, 

condição de pagamento, garantia e fornecedor. 

                                                 
1 Serão utilizados a partir de então os termos usuário, indivíduo ou participante como referência ao executivo. 
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Figura 30 – Tela de cadastro de produtos 

 

Para listar um conjunto de alternativas possíveis de resolver o problema proposto, o 

executivo, apoiado pelo SAD, fez uso da opção de “sugestão de compras” que acionava a tela 

com um menu denominado “parâmetro para decisão2”. Ali, os dados eram introduzidos de 

modo a direcionar o sistema para a busca de alternativas possíveis à tomada de decisão da 

compra dos objetos desejados, conforme mostra a figura  31. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Figura 31 – Tela de entrada de parâmetros para decisão 

                                                 
2 A nomenclatura correta seria “Parâmetros para Decisão”, o que não ocorreu por um equívoco do desenvolvedor 
do SAD. 
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Em função dos parâmetros de decisão, o SAD realizava a busca nos dados capazes de 

atender aos requisitos de entrada, apresentando a seguir as alternativas disponíveis para o 

auxilio à tomada de decisão (figura 32).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 32 – Tela com alternativas de solução 

 

Após decidir por uma das alternativas, o executivo acionava o botão comprar, 

permitindo ao sistema o registro das informações da alternativa escolhida para uma posterior 

apresentação em formato de relatório, quando da necessidade da sua utilização. 

Os problemas propostos ao indivíduo surgiram a partir do cotidiano das organizações, 

sendo simulados ou retirados de fatos ocorridos no mundo real. Estes problemas estão 

disponíveis no ANEXO D (tarefa 1, tarefa 2, tarefa 3, tarefa 4) e foram utilizados de acordo 

com o script definido para o estudo.  

Os mesmos problemas foram submetidos ao grupo de especialistas, que foi induzido à 

busca do consenso para a solução do problema. O grupo de especialistas utilizou ambiente de 

colaboração suportado por fórum eletrônico (tipo chat) instalado em portal da Internet, cujo 
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acesso se realizou através de usuário e senha, conforme tela de entrada apresentada na figura 

33. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33 – Tela de acesso ao chat 

 

A definição de usuário e senha (login) para o acesso do grupo ao chat foi realizada 

através da função administrador do sistema. Esta função permitiu configurar o perfil de cada 

usuário, criar uma sala para cada decisão a ser tomada pelo grupo, classificando-as como 

privativas, vinculou os participantes às salas que foram criadas e habilitou todos os 

participantes a acessarem as facilidades disponíveis no chat.  

O acesso dos participantes ao sistema através do login os conduzia a uma tela, na qual 

ocorria a seleção da sala onde estava localizado o problema a ser solucionado pelo grupo. De 

acordo com a configuração realizada pelo administrador, as salas privadas eram disponíveis 

apenas a seus participantes, que realizaram sua seleção através do número do problema que 

foi identificado com o nome da sala de discussão, conforme elucida a figura 34. 
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Figura 34 – Tela do participante do Chat 

 

Ao selecionar a sala de discussão para a tomada de decisão, o participante 

imediatamente alcançava a tela onde poderia encontrar os textos discutidos até aquele 

instante, podendo a partir daquele momento, contribuir através da entrada de opiniões ou 

comentários na barra de texto da parte inferior da tela do sistema. A figura 35 demonstra 

como era visualizado pelo participante o ambiente de discussão dos problemas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35 – Ambiente da sala de discussão 
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 A cada decisão, um novo problema seria colocado tanto para o grupo de especialistas 

como para o executivo, havendo diferença apenas do grau de restrição, que foi mantido 

sempre na condição de baixa restritividade para o grupo, enquanto que ao executivo era 

imposta uma nova restrição a cada conjunto de 8 decisões tomadas com apoio do SAD.  

  

4.3.1 Sujeitos Experimentais 

Os indivíduos selecionados para o estudo foram profissionais relacionados com a área 

de tecnologia da informação. Destes elementos, um executivo foi selecionado para 

desempenhar o papel de tomador de decisões apoiado por SAD sob os estímulos propostos no 

estudo. A seleção deste ator aconteceu de forma intencional. 

Um grupo composto por quatro especialistas que exercem funções gerenciais 

relacionadas com  área de tecnologia, também foi selecionado de forma intencional e atuou 

como grupo de controle.  

Desta forma, assegurou-se que todos os participantes tivessem perfil semelhante, 

considerada a formação e atuação técnica e empresarial. Discrepâncias de ordem cognitiva 

poderiam ocorrer em relação ao grupo, uma vez que os atores trabalham em diferentes 

organizações e podem estar submetidos a diferentes culturas. No entanto, o grupo que 

funcionou como controle experimental já atua como uma organização informal, 

comunicando-se por meio eletrônico e através de reuniões periódicas, quando debatem temas 

relacionados com suas atividades, o que facilitou a implementação nos moldes propostos no 

script experimental.  

 

4.3.2 Cenário Experimental 

O cenário para a realização do experimento em relação ao sujeito que esteve 

trabalhando individualmente foi composto para a primeira fase, por um SAD em forma de 

planilha eletrônica do tipo Excel e a partir da segunda etapa, introduzido um outro tipo de 
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SAD, no qual alterações gradativas ampliaram as restrições de processamento, operadores e 

seqüência, à medida que as fases do quase-experimento se realizaram.  

As restrições impostas ao processo obedeceram à gradação proposta por Silver (1991): 

• Processamento, quando não foram permitidas ao usuário as ordenações ou 

filtragens de informações; 

• Limitações por impossibilidade de uso de operadores, quando o usuário foi 

impedido de realizar operações aritméticas;  

• Limitações na seqüência de uso dos operadores, quando o usuário não pôde fazer 

uso de operações aritméticas após realizar uma ordenação de informações. 

 

 Para os especialistas que atuaram no grupo de controle, a tomada da decisão ocorreu 

através de ferramenta tipo Chat. O ambiente do Chat permitiu a busca pela decisão para o 

problema, orientada pelo facilitador, através de sessões de brainstorming,  como instruem  

Nunamaker et al  (2002). Opiniões foram expostas sob monitoração do facilitador até que se 

chegou à alternativa de solução do problema preferencialmente sob consenso, a qual foi 

admitida como a resposta certa, graças à assunção que um grupo terá sempre maior 

conhecimento para decidir e maior probabilidade de encontrar a melhor solução, como 

asseveram Stoner e Freman (1999). 

 

4.3.3 Tarefas Experimentais 

Os atores do experimento foram submetidos a quatro tarefas. A primeira tarefa foi a 

tomada de decisão sobre a aquisição do equipamento periférico de informática em baixas 

condições de restrições impostas pelo sistema. As demais tarefas também estiveram 

associadas à aquisição dos mesmos equipamentos de informática, no entanto, sob condições 

restritivas de maior grau. A decisão foi tomada com base nos requisitos do problema e nas 

características do equipamento (tipo, modelo, capacidade, fabricante, garantia), prazo de 
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entrega e condições de pagamento. O sujeito que esteve apoiado por SAD para realização das 

tarefas teve como objetivo a tomada de trinta e duas decisões, que deveriam ocorrer ao longo 

de oito semanas de acordo com o esquema apresentado no quadro a seguir. 

 

TAREFA CONDIÇÃO  REPETIÇÕES 

T1 Sem restrição Oito 

T2 Restrição de processo Oito 

T3 Restrição de operadores  Oito 

T4 

Tomada de decisão para compra de 
periférico sob diferentes condições 
restritivas  

Restrição de seqüência Oito 

 

Quadro 4 - Tarefas de tomada de decisão para aquisição de periférico 

 

Desta forma, inicialmente foram realizados oito eventos com baixa restrição, seguidos 

de oito eventos com inclusão de restrições de processamento, oito eventos com inclusão de 

restrições de operadores e finalmente oito eventos com inclusão de restrição de seqüência, 

contemplando as restrições apresentadas por Silver (1991). 

A cada evento, o executivo preencheu um formulário com informações que foram 

utilizadas para verificar quais impactos o grau de restrição provocou no processo decisório. O 

procedimento se repetiu até que se esgotassem as 4 etapas previstas. Assim, o presente estudo 

tratou dos problemas em etapas seqüenciais e de forma similar ao trabalho desenvolvido por 

Rouwette, Vennix e Thijssen (2000). 

A figura 36 representa de forma gráfica a condução do quase-experimento em termos 

de tarefas para o especialista que trabalhou individualmente com SAD.  
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O grupo de controle composto por quatro especialistas, utilizou um SAD-G contendo a 

facilidade de chat, tratou da solução do mesmo problema que fora objeto de tomada de 

decisão do indivíduo que esteve apoiado com SAD. Para esta atividade, a comunicação do  

grupo ocorreu de forma assíncrona e distribuída, uma vez que estes especialistas estiveram 

utilizando o sistema sem a necessidade de interação simultânea (ELLIS; GIBBS; REIN, 

1991). Esta opção de comunicação também está baseada no estudo de Rees e Barkhi (2001), 

que consideram que a ferramenta apropriada ao tipo de tarefa e contexto, auxilia a troca de 

informações entre os membros do grupo. 

No caso dos especialistas, as decisões foram tomadas em consenso, utilizando a 

indicação de duas alternativas em escala de prioridade. A alternativa 1 foi considerada a 

melhor opção e a alternativa 2 a solução mais próxima. Esta estratégia foi implementada com 

a finalidade de permitir a comparação da precisão por aproximação, entre a decisão do grupo 

e a decisão tomada pelo ator que esteve trabalhando individualmente com SAD. 

Neste estudo, a escolha de quatro tarefas e trinta e duas decisões foi determinada em 

função das condições de disponibilidade dos sujeitos experimentais e da exigüidade de tempo 

para a conclusão da pesquisa. O grupo de especialistas que realizou a tarefa em seu próprio 

Figura 36 - Representação gráfica das tarefas 
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ambiente de trabalho poderia estender o tempo da tomada de decisão para no máximo 24 

horas, consumindo um dia inteiro no cronograma previsto. Desta forma, quatro dias da 

semana seriam ocupados, sendo o quinto dia reservado para situações especiais, como a 

ocorrência de feriados. Assim, o estudo tomou ao todo 8 semanas. 

Apesar da estratégia delineada no parágrafo anterior prever tempo máximo de 24 

horas, na prática, a discussão do grupo necessitou de estender-se por um tempo maior, tendo 

em vista o nível do debate que foi estabelecido e a opção pela utilização de um processo 

assíncrono na comunicação do grupo. Desta forma, adotou-se uma estratégia de se abrir 

questões em paralelo enquanto as pendentes iam sendo conduzidas ao consenso, de modo que 

a quantidade total de questões fosse atingida dentro do tempo total disponível para a 

realização do quase-experimento.  

 Com relação ao número de eventos que haveriam de se realizar, a definição de 32 

problemas foi considerada satisfatória e suficiente para a realização da pesquisa. A referência 

base para definir a aceitabilidade do quantitativo de decisões, ancorou-se no estudo realizado 

por  Barr e Sharda (1997).  

 

4.3.4 Script Experimental 

Detalham-se a seguir as diversas etapas de condução e execução do quase- 

experimento. 

 

4.3.4.1 Seleção do problema 

A cada etapa da pesquisa, o usuário apoiado individualmente por SAD recebeu do 

pesquisador um formulário contendo problemas carentes de decisão, selecionados de 

situações do mundo real ou questões simuladas e completamente factíveis de ocorrer, sempre 

tratando da compra de periféricos. Tal  formulário continha as características do bem que se 
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desejava comprar, o cenário em termos de exigências do usuário, o prazo e os recursos 

disponíveis. O mesmo problema foi apresentado ao grupo de controle no ambiente de 

colaboração e os membros do grupo foram informados por e-mail da disponibilidade do 

problema para início da discussão. 

   

4.3.4.2 Tomada de decisão individual  

 
Utilizando SAD, o sujeito experimental chegou à decisão. Além do registro do tempo 

gasto para a tomada de decisão, solicitou-se ao indivíduo o preenchimento do formulário que 

contemplou a forma de seleção da alternativa e o preenchimento de uma tabela que continha 

atributos do sistema e seus respectivos pesos, o que permitiu obter indiretamente o grau de 

resistência do usuário para com o sistema. O formulário utilizado encontra-se no anexo A. 

 

4.3.4.3 Tomada de decisão pelo grupo de controle 

Os participantes do grupo de controle tiveram acesso ao chat via Internet, em site 

específico onde aconteceram as rodadas buscando a tomada de decisão, cada uma delas com 

ao menos uma intervenção de cada participante. Ao final de cada debate eletrônico duas 

alternativas estavam indicadas. A primeira sugeria a melhor alternativa, mas havia sempre 

uma outra alternativa recomendada como segunda opção. Foram utilizadas tantas rodadas 

quanto o grupo necessitou até que se alcançasse o consenso, o que não implicava 

necessariamente na unanimidade de opiniões dos quatro participantes. Em algumas situações, 

a questão foi encerrada com consenso por maioria, fundamentado em  Martz e Sherpherd 

(2002). 
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4.3.4.4 Registro dos resultados 

Os dados registrados pelo usuário apoiado por SAD em formulários (anexo A) foram 

transcritos pelo pesquisador para uma planilha eletrônica que continha o tempo utilizado para 

a tomada de decisão individual, a estratégia de seleção adotada pelo indivíduo e as 

informações referentes aos atributos e respectivos pesos com relação ao uso do sistema, além 

da alternativa escolhida, conforme apresentado na figura 37. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 37 – Planilha de Resultados 
 

 Do grupo de controle, foram registrados pelo facilitador, também em planilha 

eletrônica, as decisões tomadas pelo grupo após as rodadas utilizadas para aquele propósito, 

as quais seriam obtidas a partir do consenso do grupo. A discussão foi colocada em forma de 

documento, imprimindo-se o seu conteúdo a partir do chat.  

A opinião de cada membro do grupo quanto à estratégia utilizada para chegar à 

decisão e construir o consenso em grupo, foi colecionada para posterior avaliação. Os dados 
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foram coletados através de e-mail, em uma  interação entre o facilitador e cada membro do 

grupo ao final do evento. 

  
4.3.4.5 Repetições de Tarefas 

Cada tarefa foi repetida por oito vezes a fim de formar um conjunto para análise, 

realizando-se oito decisões (escolhas) distintas sob as mesmas condições. Chegou-se a um  

total de 32 decisões tomadas pelo indivíduo sob diferentes condições restritivas, enquanto que 

o grupo sempre esteve sob a condição de baixa restritividade, em todas as 32 decisões. 

 
A - Tarefa 1: Indivíduo e Grupo sem Restrições 

Para esta tarefa, o indivíduo usando a planilha Excel poderia efetuar filtro de dados nas 

colunas, ordenar dados, realizar operações com comandos condicionais do tipo “se”, ou ainda 

utilizar qualquer facilidade disponibilizada pelo aplicativo. 

 
B - Tarefa 2: Restrição de Processo e Grupo sem Restrições. 

A partir desta tarefa, um SAD desenvolvido especificamente para a pesquisa 

implementou graus de restritividade. O primeiro grau restritivo, correspondeu a impor uma 

restrição de modo a impossibilitar o uso de uma série de procedimentos disponibilizados na 

planilha Excel. Entre elas, foi implementada a impossibilidade de filtrar qualquer coluna onde 

existissem informações, restringindo-se apenas às facilidades disponibilizadas na tela de 

“parâmetros de decisão” e de apresentação das alternativas de solução. 

 
C - Tarefa 3: Restrição de Operadores e Grupo sem Restrições. 

 Na tarefa 3 da pesquisa, além das restrições anteriores, foi imposta a restrição de 

operadores, criando-se a impossibilitando de que se realizassem quaisquer cálculos 

matemáticos via o próprio sistema. Desta feita, o SAD foi modificado de tal forma que  a 
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calculadora disponibilizada no sistema foi excluída da tela onde as alternativas de solução 

eram apresentadas. 

 
D -  Tarefa 4: Restrição de Seqüência e Grupo sem Restrições. 

   

Para a tarefa 4 da pesquisa, o SAD foi modificado novamente e recebeu mais um grau 

restritivo. Desta feita uma restrição de seqüência. Neste caso, para usar a calculadora na tela 

de alternativas de solução do problema, algo que era desejado para as questões dessa tarefa, o 

sistema não permitia a ordenação das informações. Se o usuário, por sua vez, optasse primeiro 

pela ordenação, a calculadora era automaticamente removida da tela de alternativas de 

solução, fato que obrigava o indivíduo a utilizar-se de outra forma para a realização do 

cálculo necessário para fundamentar sua decisão. 

 

4.4 Procedimentos de Coleta dos Dados 

De acordo com Sampieri et al (1991), a coleta de dados para uma pesquisa possui três 

atividades vinculadas entre si. A primeira atividade da coleta de dados é a seleção de 

instrumentos de medição. Tais instrumentos devem atender a requisitos de validade, onde a 

medição deverá representar o conceito medido com segurança e confiabilidade. A segunda 

atividade é a aplicação do instrumento de medição, de modo que seja possível obter as 

observações e medições das variáveis que interessam para a pesquisa. A terceira atividade é a 

preparação dos dados coletados para que sejam analisados corretamente. 

O quadro a seguir apresenta de forma resumida o modo no qual foram realizadas as 

atividades de seleção e aplicação dos instrumentos de medição, além da preparação dos dados 

coletados para a execução do presente estudo. 
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Atividade 1 Atividade 2 Atividade 3 

Seleção de instrumentos 
de medição 

Aplicação dos 
instrumentos de medição 

Preparação dos dados para 
análise 

• Seleção do SAD 
• Seleção do SAD-G 
• Formulário de dados 
• Preparação de e-mails 

para o grupo de 
controle 

• Uso do SAD 
•  Preenchimento do 

Formulário 
• Grupo utiliza Chat  
• Grupo responde 

questões via e-mail 

• Pesquisador transcreve 
dados para a planilha 
eletrônica 

• Pesquisador imprime 
conteúdo do Chat 

• Pesquisador imprime e-

mails do grupo 
 

 
Quadro 5 – Atividades do procedimento de coleta de dados 

 
 

A coleta dos dados para o decisor apoiado por SAD foi realizada através de um 

formulário. Nele foi registrada a alternativa de solução escolhida pelo participante, a 

estratégia que o decisor utilizou para chegar à decisão, ou seja, uso do SAD ou outra forma 

que porventura houvesse escolhido. Também neste formulário, foi disposta uma tabela 

contendo os atributos do sistema (“função sort”, “filtro de dados”, “funções aritméticas” e 

“interação com o sistema”) e foi solicitado ao decisor que realizasse a associação de uma nota 

entre 0 a 10, para cada um daqueles atributos e seus respectivos pesos em função da 

importância, em sua ótica. O formulário utilizado consta no anexo A, e a coleta ocorreu ao 

final da realização dos oito eventos referentes a cada uma das tarefas. A partir dos relatórios 

do SAD as informações de tempo foram coletadas e transferidas para o formulário de registro 

de dados e para a planilha de resultados. 

Faz-se necessário observar que o próprio sistema registrou a alternativa, a data e o 

tempo utilizado para executar o processo decisório, como informações complementares. 

Para os especialistas que fizeram parte do grupo de controle, foram impressos os 

conteúdos de cada sala de discussão no chat, cujo teor fora preservado em todas as rodadas 

relativas a cada decisão tomada. O cálculo do tempo dispendido pelos participantes foi 

computado no próprio Chat. Contabilizou-se a ocupação das salas, tal que enquanto houvesse 

algum participante ativo, o cronômetro que computava o tempo da presença do especialista na 
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sala estava acionado. O tempo despendido pelo grupo para chegar à decisão de cada questão 

também foi transferido para uma planilha eletrônica, assim como as duas alternativas 

selecionadas pelo grupo, o que viabilizou a guarda do material com o pesquisador,  

possibilitando a realização da análise a posteriori. 

Após a tomada da decisão em grupo, o facilitador solicitou, por e-mail, que cada 

membro do grupo também respondesse que estratégia utilizou para escolha de suas 

alternativas e construção do consenso no grupo. 

 

4.5 Procedimentos de Análise 

A etapa da pesquisa que trata da análise dos dados obtidos é uma fase onde o 

pesquisador deve descrever as ações para que se faça o exame dos dados e permite 

correlacionar as variáveis do estudo. Cabe ao pesquisador realizar análise crítica para cada 

variável de pesquisa descrevendo a relação entre elas, apoiado em técnicas apropriadas à 

realidade do estudo (SAMPIERI et al, 1991).  

 

4.5.1 Tempo de execução do processo decisório 

 
   O tempo de execução do processo decisório no caso do usuário apoiado 

individualmente por SAD, foi medido a partir do acionamento do botão de acesso à tela onde 

as alternativas de solução do problema seriam apresentadas e foi computado até o momento 

onde o indivíduo tomou a decisão de compra, acionando o botão de saída da tela de 

alternativas de solução.  

A variável dependente “tempo de execução do processo decisório”, foi medida em 

cada tarefa através da média dos tempos gastos para a realização de cada um dos oito eventos 

previstos para a tarefa, o que permitiu obter um único valor para o tempo naquela etapa da 

pesquisa. Desta forma, foi possível correlacionar o tempo necessário à execução do processo 
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Tempo Evento 8

Tempo Evento 7

Tempo Evento 6

Tempo Evento 5

Tempo Evento 4

Tempo Evento 3

Tempo Evento2

Tempo Evento 1

Tempo médio
de decisão 

do indivíduo para
cada tarefa

n
ΣΣΣΣ Ti/8

i =1

Tempo Evento 8

Tempo Evento 7

Tempo Evento 6

Tempo Evento 5

Tempo Evento 4

Tempo Evento 3

Tempo Evento2

Tempo Evento 1

Tempo médio
de decisão 

do indivíduo para
cada tarefa

n
ΣΣΣΣ Ti/8

i =1

decisório pelo indivíduo com o grau de restrição imposto pelo SAD (variável independente), 

conforme esquema apresentado na figura 38. 

 
 

 

 

 

 

Figura 38 – Medida do tempo de decisão do indivíduo 

 

4.5.2 Estratégia de seleção de alternativas 
 
A estratégia de seleção foi avaliada a partir dos formulários, contemplando a forma 

como o usuário apoiado individualmente por SAD procedeu para chegar à decisão. Os 

formulários contendo informações possibilitaram analisar o comportamento do usuário com 

relação à sua confiança no sistema durante os eventos realizados. 

 O formulário continha espaço para que o indivíduo pudesse relatar alguma outra 

eventual forma utilizada para a condução do seu processo decisório, caso ele não utilizasse o 

SAD para tal. Isto possibilitaria a extração das justificativas de utilização de outros meios, 

utilizando-se as técnicas comuns à análise de respostas abertas de acordo com a avaliação do 

pesquisador (COOPER; SCHINDLER, 2003). Assim seria possível entender quais condições 

restritivas levavam o usuário a adotar outras estratégias de solução, ou ainda, verificar se 

mesmo sob condições restritivas, ele continuaria confiando nas informações do sistema. A 

análise será apresentada de forma descritiva, relacionando a estratégia utilizada com as 

restrições impostas. 

 
 
 



 
 

 

96 

ATRIBUTO PESORESISTÊNCIA (%)

R=1-((Σ (Ai x Pi))/400)n

i=1

ATRIBUTO PESORESISTÊNCIA (%)

R=1-((Σ (Ai x Pi))/400)

ATRIBUTO PESORESISTÊNCIA (%)

R=1-((Σ (Ai x Pi))/400)n

i=1

4.5.3  Resistência ao uso do sistema de apoio à decisão 
 
A resistência do usuário ao SAD foi analisada a partir da tabela contida no formulário 

distribuído ao individuo que tomou decisões individualmente. Naquele documento, após cada 

decisão, se estabeleceram notas e pesos (importância) para as componentes “ordenar dados 

(sort)”, “filtro de dados”, “funções aritméticas” e “facilidade de interação com o sistema”. 

A cada evento, a nota atribuída ao componente (A) foi multiplicada pelo peso (P) 

correspondente à mesma componente. O somatório dos produto nota (A) x Peso (P) das 4 

componentes indicou o grau de resistência do usuário do SAD. Por construção, quanto maior 

o total de pontos atribuídos no evento, menor a resistência do usuário ao sistema.  

Admitindo-se que o desejado é representar a resistência do usuário em relação ao 

sistema e que o valor máximo obtenível para um evento a partir do produto “nota” x “peso” 

(A x P) era 400, a análise foi realizada em forma percentual. Portanto, o valor calculado a 

partir das notas atribuídas pelo indivíduo foi dividido por 400 e seu resultado subtraído de 1. 

Diante da exposição anterior, foi possível estabelecer uma formulação algébrica como 

estratégia de medição da resistência do usuário, que se pautou no método de apuração de 

resultados para decisões ponderadas com vieses multicriteriais proposto por Keeney e Raiffa 

(1976), a qual se apresenta no quadro 6 a seguir. 

 

 

 

 

 

 

Quadro 6 – Fórmula de cálculo da resistência ao uso do SAD 
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 Salienta-se, neste caso o caráter de relação inversamente proporcional entre o 

resultado final (soma das notas do componente multiplicado pelo peso) e resistência do 

usuário, de tal forma que a resistência percebida diminuirá na mediada que aumente a 

pontuação obtida em função das notas estabelecidas pelo usuário. 

 

4.5.4  Precisão da decisão obtida pelos entes decisores 

 
Para a análise da precisão, cada decisão do indivíduo apoiado por SAD foi comparada 

com as duas alternativas indicadas pelo grupo. Tendo em vista a escolha de duas alternativas 

em forma hierarquizada a partir do grupo que utilizou SAD-G, ficou taxada a alternativa 1 

como solução ideal e a alternativa 2 como a segunda opção para a solução do problema. 

Definiu-se ainda que no caso da coincidência entre a alternativa do indivíduo e a alternativa 1 

do grupo, considerar-se-ia que houve convergência na tomada de decisão individual e, desta 

forma, o indivíduo apoiado por SAD fora preciso em relação ao grupo apoiado por SAD-G. 

Nos casos em que a alternativa do indivíduo coincidiu com a segunda alternativa do grupo, foi 

admitido que houve semelhança entre as alternativas. Finalmente, quando a decisão do 

indivíduo não coincidiu com nenhuma das alternativas do grupo, foi considerado que não 

houve acerto. 

 Tal procedimento foi adotado com base na premissa de Stoner e Freeman (1999), que 

advogam que a decisão em grupo apresenta, entre outras vantagens, a visão que, em geral, o 

grupo tem maior conhecimento para decidir e maior possibilidade de alcançar a melhor 

decisão. Isto posto, considerou-se que o grupo possuía a melhor decisão e que o indivíduo 

estaria se aproximando da precisão à medida que sua decisão assemelhava-se à do grupo. 

Desta forma, tornou-se possível verificar em que tarefas o SAD funcionou como apoio de 

especialista ao indivíduo. 
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4.5.4.1 Precisão Quantificada  

Considerando que cada decisão tomada é alicerçada em um conjunto de fatores de 

análise (neste estudo: o tipo de equipamento, fabricante, capacidade, classificação, preço, 

condição de pagamento, garantia e fornecedor) e que estes fatores podem ser ponderados 

pelos tomadores de decisão durante o processo decisório, decidiu-se para efeito de 

refinamento de pesquisa, realizar-se uma análise ponderada dos fatores envolvidos na 

precisão da decisão. 

Para esta ponderação, descartou-se o fator “garantia”, que não continha carga 

discriminante e solicitou-se a todos os participantes do grupo de controle que estabelecessem 

pontos para cada fator, de modo que a soma daqueles pontos distribuídos totalizasse 100 

unidades. O formulário utilizado para a coleta destes dados encontra-se no anexo B. 

O intuito deste procedimento algébrico foi reforçar quantitativamente a idéia de 

precisão, pelo detalhamento dos critérios de exame da tomada de decisão. Ao se estimar por 

grupo e indivíduo um julgamento com hierarquização de critérios, criou-se condições para 

ajustar no nível de componente (fator), a proximidade de escolha entre o grupo e o indivíduo 

reforçando numericamente a “precisão” qualitativa já obtida. 

Como opção algébrica para retratar a qualificação do grau de precisão da decisão 

individual em relação ao grupo, adotou-se o procedimento resgatado de Sampieri et al (1991, 

p. 384). Na obra citada, tratando de correspondência e correlação entre variáveis, tais quais os 

fatores aqui trabalhados, aqueles autores estipulam faixas nas quais é possível determinar a 

intensidade de relações positivas e negativas entre constructos, revisualizando o clássico 

conceito do coeficiente de Pearson. 

Valendo-se da idéia lá apresentada e aproveitando a revisualização quase escalar 

proposta por Sampieri et al (1991) – faixas de correlações – estipularam-se parâmetros que 
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permitiram numericamente comparar decisão individual x grupo, no caso presente como 

estabelecido no quadro 7, em faixas de referência. 

 

Coeficiente de Pearson Segmentação Possível Pontuação da decisão Precisão Considerada 
r =0,00 Inexistente     P =0 Inexistente 

0,00 < r <=0,10 Fraca    0 < P <=10 Fraca 
0,10 < r <=0,50 Média  10 < P <=50 Média 
0,50 < r <=0,75 Forte  50 < P <=75 Forte 
0,75 < r <=0,90 Muito Forte  75 < P <=90 Muito Forte 
0,90 < r <=1,00 Perfeita    90 < P <=100 Perfeita 

 

Quadro 7 – Grau de precisão baseado em adaptação do coeficiente de Pearson  

 

Seguindo o mesmo raciocínio, estabeleceu-se em vista às duas alternativas de solução 

fornecidas pelo grupo que trabalhou com SAD-G, que a alternativa de solução 1 teria peso 1 

por ser a escolha “perfeita” do grupo, e a alternativa 2 por não ser a melhor, mas também 

atender aos requisitos do problema na visão do grupo, estaria na segmentação “muito forte”, 

que corresponde a valores de “r” entre 0,75 e 0,90 e permite estabelecer o valor central da 

faixa 0,825 como o valor de ponderação (peso) desta alternativa. Isto posto, também se 

convencionou que as decisões consideradas aceitáveis estariam situadas nas segmentações 

“forte”, “muito forte” e “perfeita”, que correspondem a valores maiores que 0,5. 

 

4.6 Controles e Cuidados 

Cooper e Schindler (2003) e Barros e Lehfeld (2000) advogam que cuidados devem 

ser tomados nos estudos experimentais visando garantir o controle ou eliminação de efeitos de 

variáveis estranhas sobre as variáveis dependentes e aumentar a confiabilidade. As diversas 

técnicas e métodos utilizados exigem cuidados diferentes em função da especificidade de sua 

aplicação.  

No caso do método selecionado e do tipo de estudo, fizeram-se necessárias ações 

relativas: 
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• À seleção dos participantes, que restringiu a participação no estudo apenas a 

indivíduos com formação na área de tecnologia da informação, uma vez que o item 

sobre o qual se decidiu em cada etapa requisitou um nível de conhecimento 

específico mais homogêneo, de modo a evitar que ocorressem efeitos indesejáveis 

como a tomada de decisão sobre objetos que sejam desconhecidos do indivíduo, 

conforme instruem Lakatos e Marconi (1991);  

• Ao treinamento do usuário do SAD, precaução recomendada por Benbasat e Todd 

(1999), com o argumento que pouco treinamento pode resultar em chances de 

maior resistência ao uso de sistemas; 

• Ao contato com os participantes a fim de motivar a participação no estudo. Estes 

contatos ocorreram em diversas oportunidades mais de uma vez ao dia. Para isto 

foram usados telefonemas, correio eletrônico e a ferramenta Windows Messenger; 

• À realização da tarefa no tempo e ao resgate dos formulários junto ao decisor 

apoiado com SAD; 

• Com relação ao grupo, tomou-se o cuidado de mudar o pseudônimo dos usuários 

ao final da segunda tarefa. Esta prática foi utilizada para se prevenir o efeito de 

facilitação social (DENNIS; WIXOM;  VANDENBERG, 2001). Desta forma, os 

participantes da pesquisa puderam discutir os problemas com pseudônimos 

randômicos sem que fossem identificados ao longo da realização das tarefas. Isto 

também buscou evitar que acontecesse o domínio da opinião de um participante 

que eventualmente exercesse  liderança no grupo; 

• À coordenação do grupo através de um facilitador, que prestou informações ao 

grupo sobre o estágio da discussão e solicitou a presença de participantes para dar 

andamento a algumas questões, quando estes demoravam a interagir com o grupo;  
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• À mortalidade experimental considerando-se que esta seria uma possibilidade 

capaz de provocar efeitos indesejados no estudo. O grupo foi composto por quatro 

participantes, mas, para garantir maior segurança outros quatro indivíduos foram 

contatctatos e convidados a eventualmente participar como substitutos no quase-

experimento. A necessidade de substituição efetivamente ocorreu, no entanto sem 

causar maiores danos à pesquisa; 

• Aos eventuais problemas de conectividade que poderiam ocorrer em função da 

previsão de uso da Internet como rede de suporte à pesquisa. A alternativa de 

manutenção do indivíduo no seu local de trabalho possibilitou uma razoável 

segurança, uma vez que todos os participantes trabalharam em empresas que 

possuem conexão dedicada com a Internet, podendo utilizar a alternativa de acesso 

discado em casos de problemas com a conexão dedicada; 

• À quantidade de repetições, selecionando oito para cada tarefa na busca de 

eliminação do cansaço e atendendo ao necessário para a realização do quase 

experimento (BARR e SHARDA, 1997). 

  Expostos os esforços metodológicos através das seções anteriores do presente capítulo, 

passa-se à apresentação dos resultados no capítulo seguinte.  
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5 Resultados do Estudo 

 

O presente capítulo tem como objetivo a apresentação dos resultados obtidos, o que 

acontecerá através de análise descritiva e utilização de quadros e gráficos que possibilitem o 

melhor entendimento de cada variável observada.  

 

5.1 Tempo de execução do processo decisório 

Os tempos médios de execução do processo decisório do indivíduo apoiado por SAD e 

do grupo de controle são apresentados no quadro 8 a seguir. 

 

Tempo médio de 
execução do PD 

Tarefa 1 Tarefa 2 Tarefa 3 Tarefa 4 

Indivíduo 0:02:48 0:00:55 0:01:21 0:01:33 

Grupo de 
Controle 

 
0:57:43 

 

 
0:28:43 

 

 
0:17:50 

 

 
0:14:09 

 

 
Quadro 8 – Tempo de execução do processo decisório  

 

Observa-se que na tarefa 1, o tempo médio de execução do processo decisório tanto 

para o indivíduo como para o grupo foram os maiores tempos medidos. Nesta tarefa, 

indivíduo e grupo trabalharam com sistemas configurados para baixa restritividade. Para o 

indivíduo, o tempo médio alcançando na tomada de decisão foi de 2 minutos e 48 segundos. 

Para o grupo, as decisões tomadas sob a condição inicial de uso do Chat com diálogo 

assíncrono, que foi mantida nas demais tarefas, consumiram um tempo médio de 57 minutos e 

43 minutos. 

A medida de tempo obtida pelo indivíduo na tarefa 1, considerada alta, pode ser 

explicada pela baixa configuração restritiva, uma vez que se fazia necessário localizar a 

função desejada em meio a um denso conjunto de possibilidades, inclusive em algumas 
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ocasiões sendo utilizadas funções que exigiam do indivíduo comandos manuais nas células, a 

exemplo da função “se”, seguida da análise e seleção da alternativa que satisfazia aos 

requisitos do tomador de decisões. Este resultado é coerente com o preconizado por Silver 

(1990) que argumenta que o excesso de componentes de um SAD pode criar embaraços para 

o usuário, tanto pelo desconhecimento da utilidade do recurso como para a sua devida 

localização, o que pode ser traduzido em mais tempo investido para se encontrar a função 

desejada e torná-la operacional. 

Já no caso do grupo de controle, observa-se que o tempo dispendido para a tomada de 

decisão na primeira tarefa (tarefa1), foi aproximadamente 20 vezes maior que o tempo gasto 

pelo indivíduo. A explicação para tal resultado é alicerçada primeiramente na própria tomada 

de decisão em grupo, que, no geral, sempre consumirá mais tempo que a tomada de decisão 

individual conforme argumenta Angeloni (2003), considerando que as decisões tomadas em 

grupos tendem a ser mais sólidas que as tomadas individualmente, mas demandam maior 

tempo.  

Para a segunda tarefa, foi observado que o indivíduo obteve o menor escore de tempo 

para a tomada de decisão, atingindo 55 segundos na média. Nesta etapa, o SAD desenvolvido 

ajustou-se melhor à tarefa do indivíduo, uma vez que, ao configurar a restrição de processo, 

um denso conjunto de componentes que estavam presentes na planilha Excel foi excluído do 

SAD. A partir do pressuposto que o sistema se alinhou melhor à tarefa do indivíduo e com 

base em Benbasat e Todd (1999) que indicam para estes casos a ocorrência de melhor 

desempenho na tomada de decisão, a redução do tempo de execução do processo decisório se 

torna um fato esperado. Tal argumento encontra reforço em Silver (1990), uma vez que o 

excesso de capacidades foi retirado do conjunto de possibilidades do usuário e, 

conseqüentemente, facilitou-se a localização e interação com o SAD, ou seja, diminuíram-se 

os embaraços do usuário.  
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Com relação ao tempo médio de 28 minutos e 43 segundos medido para o grupo de 

controle na tarefa 2, tendo em vista que a tarefa também foi realizada nas mesmas condições 

da tarefa anterior (tarefa 1), a explicação plausível para tal resultado pode ser atribuída ao 

aprendizado do grupo.  Esta visão é reforçada por Jessup (1996) que considera que os 

membros do grupo aprendem com a experiência, o que se torna realidade ao verificar-se que a 

primeira decisão tomada pelo grupo durante a tarefa anterior, demandou 2 horas 35 minutos e 

9 segundos. Ao se expurgar esse valor do conjunto das oito decisões tomadas e calculando-se 

novamente a média dos sete resultados restantes encontra-se o tempo médio de execução do 

processo decisório igual a 43 minutos e 47 segundos. Repetindo-se este procedimento, desta 

feita com os valores das cinco últimas decisões tomadas na tarefa 1, observa-se que o tempo 

médio atinge 31 minutos e 53 segundos, aproximando-se dos 28 minutos e 43 segundos 

correspondentes ao tempo médio da tarefa 2.  

Na terceira tarefa, percebeu-se que o tempo médio para a tomada de decisão do 

indivíduo aumentou e atingiu o valor de 1 minuto e 21 segundos. Nesta tarefa, a restritividade 

foi incrementada com restrição de operador, fato que aumentou a dificuldade do indivíduo e 

que pode ser considerado como o fator responsável pelo aumento do tempo de execução do 

processo decisório. Já o tempo médio para esta tarefa no grupo de controle voltou a cair e 

computou 17 minutos e 50 segundos, indicando a tendência de que grupo continuou em 

processo de aprendizado.  

Na tarefa 4, nova restrição foi incrementada no SAD (restrição de seqüência), fato que 

justificaria o aumento do tempo para a tomada de decisão individual para um valor médio de 

1 minuto e 33 segundos. No entanto observou-se que mesmo com a nova restrição o tempo 

médio ainda se manteve menor que o alcançado na tarefa 1, onde o sistema apresentava baixa 

restritividade. 
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Para o grupo de controle, o tempo médio de realização da tarefa 4 continuou 

diminuindo, desta feita com ganhos menores que os registrados nas etapas anteriores, o que 

pode indicar o alcance da maturidade do grupo para o desempenho do processo, sugerindo 

uma tendência de prováveis ganhos de tempos apenas incrementais ou nulos, caso houvesse 

continuidade com novas tarefas.  

Ao analisar conjuntamente os tempos médios obtidos nas quatro tarefas do grupo, 

ilustrados no quadro 9, percebe-se em termos percentuais, os supostos ganhos de tempo em 

função do aprendizado do grupo, configurando a tendência declinante e eventual saturação de 

ganhos. Como afirmado anteriormente, a tarefa 2 apresentou ganho de tempo correspondente 

a 50,2% em relação à tarefa 1. Na tarefa 3 em relação à tarefa 2 o ganho foi de  37,9% e o 

ganho da tarefa 4 em relação à tarefa 3 foi de 20,7%.  

 

 Tarefa 1 Tarefa 2 Tarefa 3 Tarefa 4 

Tempo Médio da Tarefa 0:57:43 0:28:43 0:17:50 0:14:09 

Ganho Relativo (Tn-Tn-1)  50,2% 38,9% 20,7% 

 

Quadro 9 – Ganho de tempo entre as tarefas do grupo 

 

Um quadro semelhante, quadro 10, é apresentado para o indivíduo e pode ser montado 

tomando-se como base os tempos de realização das 4 tarefas individuas. Observa-se um 

declínio de performance crescente e associado ao incremento da restritividade, exibindo-se 

também uma inflexão que estaria vinculada ao ajuste da tarefa. 

 

 Tarefa 1 Tarefa 2 Tarefa 3 Tarefa 4 

Tempo Médio da Tarefa 0:02:48 0:00:55 0:01:21 0:01:33 

Ganho Relativo (Tn-Tn-1)  67,3%  - 47,3%  - 14,8% 

 

Quadro 10 – Ganho de tempo entre as tarefas do indivíduo 
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TEMPO DE EXECUÇÃO DO PROCESSO DECISÓRIO

0:00:00

0:00:43

0:01:26

0:02:10

0:02:53
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Nº Teste 

T
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 (
h

:m
m

:s
s)

Tempo Polinômio (Tempo)Tendênci

EVENTO 

Tarefa 1 Tarefa 2 Tarefa 3 Tarefa 4 

O tempo de execução do processo decisório para o indivíduo nos 32 eventos, 

conforme debatido anteriormente, pode ser mais bem visualizado através do gráfico 1 abaixo, 

onde cada oitos eventos correspondem a uma tarefa. Os tempos medidos nos pontos t1 a t8  

correspondem à primeira tarefa, onde o SAD utilizado apresentou baixa restritividade. Os 

tempos correspondentes aos pontos t9 a t16  foram medidos com SAD na condição de restrição 

de processo e pertencem à tarefa 2. Os tempos correspondentes aos pontos t17 a t24  foram 

medidos com SAD na condição de restrição de operadores e são relativos à tarefa 3, os 

tempos correspondentes aos pontos t25 a t32  foram medidos com SAD na condição de restrição 

de seqüência e correspondem à tarefa 4. 

 

Gráfico 1 – Tempos de execução do processo decisório para o indivíduo 

 

Percebe-se através da análise do gráfico 1, que os eventos da tarefa 1, onde se 

trabalhou com baixa restritividade, situam-se dentro de uma tendência uniforme com valores 

mais altos, os quais seriam explicados pelas dificuldades (embaraços) na manipulação do 

conjunto das componentes disponibilizados pelo sistema. Para esta tarefa, duas exceções são 

observadas nos eventos T7 e T8, onde os valores obtidos destoam dos demais valores. Esta 

variação, no entanto, pode configurar apenas uma inflexão, ao considerar-se que, no geral, as 
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0:02:48

0:00:55

0:01:21
0:01:33

0:00:00

0:00:17

0:00:35

0:00:52

0:01:09

0:01:26

0:01:44

0:02:01

0:02:18

0:02:36

0:02:53

Tarefa 1 Tarefa 2 Tarefa 3 Tarefa 4

Tempo Médio das Tarefas - Indivíduo

Tmédio

variações existem e estão relacionadas com a especificidade das tarefas, mas se anulam por 

convergirem para a média. 

Para os eventos da tarefa 2, onde o sistema através da eliminação da maior parte das 

funções por restrição de processo, apresentava apenas o conjunto de alternativas aplicáveis ao 

problema, indicando melhor ajustamento à tarefa, observa-se nos eventos que o 

comportamento tende à uniformidade com os valores mais baixos. Nesta tarefa, outros dois 

eventos aparecem como exceção (T10 e T16). Os dois casos poderiam ser explicados em 

função da quantidade de alternativas disponibilizadas pelo sistema, bem como, por pequenas 

diferenças no detalhamento do problema. Tais fatos poderiam levar o indivíduo a uma análise 

mais objetiva, consumindo menor tempo, ou, a uma avaliação mais cuidadosa, o que 

demandaria maior tempo. 

 Os tempos médios de execução do processo decisório para o indivíduo também podem 

ser mais bem visualizados em forma gráfica, mostrando que o tempo cai bruscamente entre a 

primeira e a segunda tarefa, com a queda estando provavelmente associada à retirada do 

conjunto excessivo de capacidades do SAD, acarretando um melhor alinhamento do sistema à 

tarefa. O tempo voltou a subir à medida que novas restrições foram impostas, como indica a 

linha de tendência do tempo médio da tomada de decisão, ilustrado no gráfico 2, o que 

assegura na média, o efeito previsto por Silver (1988). 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2 – Tempo médio de execução do processo decisório individual 
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Tempo de Tomada de Decisão em Grupo

0:00:00

0:28:48

0:57:36

1:26:24

1:55:12

2:24:00

2:52:48
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Tempo Potência (Tempo)Tendência 

Com relação ao grupo de controle, o tempo de execução do processo decisório 

também pode ser melhor visualizado através da forma gráfica, onde as medidas nos pontos t1 a 

t32  correspondem às 32 decisões tomadas pelo grupo sob a mesma condição restritiva. No 

gráfico 3, também se observa o ganho de aprendizado do grupo, de acordo com as discussões 

realizadas anteriormente, que também se encontra representado em forma de tendência.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3 – Tempos de execução do processo decisório em grupo 

 

Em reforço, os tempos médios de execução do processo decisório para o grupo são 

apresentados no gráfico 4, que tem como intuito mostrar de forma elucidativa o resultado por 

tarefa e também a visualização de forma comparativa e com linha de tendência, que permite 

observar como o grupo através do aprendizado pela experiência contabilizou ganhos no tempo 

da tomada de decisão, tendendo à estabilização de ganhos no processo. No anexo G, encontra-

se cada tempo tomado, tanto para o indivíduo como para o grupo de controle. 

 

 

 



 
 

 

109 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4- Tempo médio de execução do processo decisório do grupo 

 

5.2 Estratégia de Seleção de Alternativa 

Para a estratégia de seleção de alternativas, verificou-se que o SAD apesar das 

restrições impostas sempre foi um instrumento de auxílio confiável para o executivo que 

esteve apoiado individualmente pelo sistema.  Em todas as decisões o indivíduo registrou sua 

estratégia de alternativa a partir do SAD. Este fato é coerente com o que ensina Silver (1988), 

ao afirmar que a gradação da restritividade pode levar um usuário a tomar decisões num 

contínuo que vai de decisões rápidas e eficientes com baixa resistência ao uso do SAD, até 

decisões onde se gasta bastante tempo, buscam-se novas estratégias e aumenta-se a resistência 

ao uso do SAD.  

Para a pesquisa realizada, percebeu-se que os incrementos restritivos não provocaram 

efeitos tão fortes e capazes de levar o usuário a utilizar outras estratégias, que não o próprio 

SAD, para a escolha das alternativas de solução. 
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No grupo de controle, observou-se através dos diálogos registrados no SAD-G durante 

a tomada de decisão, que, no geral, os membros individualmente tenderam a selecionar uma 

alternativa satisfatória que resolvesse o problema, o que configurava a decisão racional de 

acordo com Simon (1979). Percebeu-se também em determinados momentos a tentativa de 

exercício da liderança por dois dos participantes do grupo. Um com perfil comportamental 

mais objetivo, tentou usar a estratégia de aliança com outros participantes para rapidamente 

alcançar o consenso, enquanto outro membro, de perfil mais reflexivo, tentou exercer 

influência informacional, utilizando-se de detalhes técnicos rebuscados para conduzir o grupo 

a adotar seus critérios de escolha.  

Do conteúdo dos e-mails recebidos dos participantes do grupo de controle sobre a 

estratégia utilizada para a seleção de alternativas de solução dos problemas e para a 

construção do consenso no grupo, observou-se através da coesão e aderência à tarefa, que os 

mesmos atuaram como se os casos apresentados fossem requisitos daquele momento em sua 

própria organização. No geral, os especialistas tenderam a utilizar a racionalidade através da 

maximização de resultados, o que se concluiu a partir das escolhas realizadas e das respostas 

dos mesmos informando que utilizaram estratégia de menor custo, melhor relação custo 

capacidade ou similares.  

Quanto ao consenso, observou-se nas respostas dos especialistas via e-mail, que 

alguns daqueles limitaram-se aos contornos do problema, enquanto outros tentaram negociar 

inclusive com o facilitador, valores de orçamento. Já outros especialistas tentaram acomodar-

se à realidade do grupo, após observar o comportamento dos demais participantes. 

O quadro 11, a seguir, apresenta um resumo geral a partir das respostas coletadas nos 

e-mails dos membros do grupo sobre a estratégia utilizada para a escolha de alternativas e 

construção do consenso. O quadro contempla opiniões de múltiplos momentos. 
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ESTRATÉGIAS DOS PARTICIPANTES DO GRUPO DE CONTROLE PARA 
SELEÇÃO DE ALTERNATIVAS E CONSTRUÇÃO DO CONSENSO 

Agiu efetivamente como se o problema fosse um caso real, buscando entender o que 
estava nas entrelinhas do problema. Algumas vezes tentou negociar valores do orçamento 
com o facilitador. 

Limitou-se exclusivamente aos recursos e informações disponibilizados no problema. 

Adequou-se à realidade do grupo ao perceber o comportamento dos demais participantes 
do grupo. 

Adotou estratégia de menor custo dentro dos parâmetros orçamentários maximizando 
custo e capacidade, seguida pela comparação de características do fabricante e finalmente 
a melhor forma de pagamento. 

Utilizou uma distribuição de valores aos componentes do problema estabelecendo a 
prioridade para a seleção da alternativa 

Adotou o critério de custo por capacidade. 

Optou pela estratégia do menor custo para a aquisição do equipamento. 
 

Quadro 11 – Estratégia de seleção de alternativas do grupo de controle 

 

5.3 Percepção de Resistência ao uso do SAD 

Para este estudo, as medidas de resistência foram tomadas a partir das respostas do 

usuário, que pontuou a capacidade disponível no SAD e sua importância para a realização da 

tarefa. Para a tarefa 1, onde o indivíduo trabalhou com SAD configurado com baixa 

restritividade, o quadro 12 apresenta para cada decisão (Dn) os valores atribuídos a cada 

componente multiplicado pelo respectivo peso, o valor médio para a tarefa e a resistência 

tomada em percentual. 

A resistência percebida para a tarefa 1 obteve escores entre 31% e 42%, produzindo 

um valor médio igual a 35,6%. Este valor corresponde ao segundo menor valor obtido entre as 

quatro tarefas, indicando que entre os SAD disponibilizados para o indivíduo, este foi o que 

provocou a segunda maior resistência percebida. Observou-se, neste caso, uma aparente 

contradição com o resultado obtido no tempo de execução do processo decisório, uma vez que 
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o tempo de execução da tarefa 1 foi o maior tempo médio. Ao confrontar os dois resultados, 

tal fato pode ser explicado através do argumento que, apesar de demandar mais tempo para a 

tomada de decisão, o SAD configurado com baixa restritividade aparenta provocar menor 

estresse no tomador de decisão. 

 

TAREFA 1 

FUNÇÃO 

D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 MÉDIA 
 TAREFA 1 

SORT 56 56 56 56 56 56 56 56         56,0    

FILTRO 100 100 100 64 64 56 64 64         76,5    

ARITMÉTICA 56 56 56 56 56 64 56 56         57,0    

INTERAÇÃO SAD 72 64 64 64 81 56 81 64         68,3    

RESISTÊNCIA 29,0% 31,0% 31,0% 40,0% 35,8% 42,0% 35,8% 40,0% 35,6% 
 

Quadro 12 – Resistência percebida na tarefa 1 

  

O quadro 13 a seguir apresenta os valores de restritividade para a tarefa 2, observando-

se que nela se atingiu o mais baixo valor de resistência ao uso do SAD. O resultado de 16,7% 

obtido para a resistência percebida nesta tarefa, indica o momento no qual o SAD esteve mais 

bem alinhado à tarefa do indivíduo. Saliente-se que nesta tarefa (tarefa 2) também foi obtido o 

menor tempo de execução do processo decisório, que reforça a tese do melhor alinhamento 

entre SAD e tarefa. 

 

TAREFA 2 

FUNÇÃO 

D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 MÉDIA 
 TAREFA 2 

SORT 72 100 90 90 81 81 90 90              86,8    

FILTRO 100 90 100 100 100 100 100 100              98,8    

ARITMÉTICA 64 64 56 56 64 64 56 64              61,0    

INTERAÇÃO SAD 72 80 72 80 90 100 100 100              86,8    

RESISTÊNCIA 23,0% 16,5% 20,5% 18,5% 16,3% 13,8% 13,5% 11,5% 16,7% 

 

Quadro 13 – Resistência percebida na tarefa 2 
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 No quadro 14, observa-se que para a tarefa 3, obteve-se uma resistência percebida que 

variou entre 39,3% e 16%, com o valor médio atingindo 22,5%. Este valor indicou que o 

incremento da restritividade levou o indivíduo a apresentar um comportamento de maior 

resistência ao uso do sistema. Ainda para a tarefa 3, observou-se que no evento (D7) o 

indivíduo atribuiu uma nota mais baixa às funções sort e filtro de dados, por não obter 

alternativas de solução a partir dos parâmetros inseridos na tela de “parâmetros de decisão”. 

Neste caso, por falha de programação, o SAD apresentou uma tela sem informação alguma. 

 

TAREFA 3 

FUNÇÃO 

D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 MÉDIA 
 TAREFA 3 

SORT 90 90 90 90 90 90 63 100  87,9    

FILTRO 100 90 100 100 100 100 63 100  94,1    

ARITMÉTICA 45 45 45 45 45 45 45 36  43,9    

INTERAÇÃO SAD 80 72 80 80 90 100 72 100  84,3    

RESISTÊNCIA 21,3% 25,8% 21,3% 21,3% 18,8% 16,3% 39,3% 16,0% 22,5% 

 

Quadro 14 – Resistência percebida na tarefa 3 

 

 Na quarta tarefa, a resistência percebida alcançou seu maior valor e indicou que o 

usuário atingiu seu menor nível de satisfação com o SAD. De fato, nesta atividade o indivíduo 

revelou verbalmente ao pesquisador sua mais baixa satisfação com o sistema, em função das 

limitações estabelecidas, o que aparentou estressá-lo.  

Ainda em relação à quarta tarefa, verifica-se que os valores de resistência percebida 

apresentaram variações entre um máximo igual a 43,8% e um mínimo igual a 34%. Os valores 

medidos são apresentados através do quadro 15 onde é possível observar o valor médio de 

resistência obtido igual a 39,1%. 
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TAREFA 4 

FUNÇÃO 

D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 MÉDIA 
 TAREFA 4 

SORT 36 36 36 36 36 36 36 36  36,0    

FILTRO 90 90 80 100 100 100 100 100  95,0    

ARITMÉTICA 28 28 28 28 28 28 28 28  28,0    

INTERAÇÃO SAD 72 72 81 100 90 90 90 81  84,5    

RESISTÊNCIA 43,5% 43,5% 43,8% 34,0% 36,5% 36,5% 36,5% 38,8% 39,1% 

 

Quadro 15 – Resistência percebida na tarefa 4 

 

 Com o intuito de visualizar o conjunto das tarefas e a resistência percebida, foi 

construído o gráfico 5, onde cada ponto marcado no gráfico de linha corresponde a um dos 32 

valores obtidos nas medidas de resistência. Já as barras representam o valor médio da 

resistência percebida pelo usuário durante as oito medidas correspondentes a uma tarefa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 5 – Medida de resistência percebida ao uso do SAD 

 

 Observa-se a partir do gráfico, que na tarefa 2, o executivo apoiado pelo SAD passou a 

perceber o melhor ajustamento do sistema à tarefa, quando demonstrou maior satisfação com 

seu uso e conseqüentemente manteve uma tendência à diminuição da resistência percebida 
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(eventos T11 a T16). Já na tarefa 3, percebe-se uma maior resistência associada ao incremento 

da restritividade e um efeito que indicaria a adaptação do usuário entre os eventos T18 e T22, 

mas, o evento T23 volta a apresentar um valor mais alto. Numa ação visceralmente atribuída à 

restritividade imposta, o usuário tentou limitar determinado preço para o equipamento pela 

opção “preço máximo” na tela de entrada de parâmetros, e o mesmo não foi localizado, uma 

vez que tal alternativa não era possível. 

 Percebe-se também através do gráfico 5, que as tarefas 2 e 3 apresentam semelhança 

na tendência do comportamento da resistência percebida, após os primeiros eventos. Tal 

comportamento poderia ser explicado sob o argumento que, após aprender a se relacionar com 

o SAD sob determinada condição restritiva, o usuário se adapta às condições impostas pelo 

mesmo. Entretanto, percebe-se também que na tarefa 4, onde se trabalhou com a maior 

restritividade, houve mudança no patamar da resistência (declínio), mas, tal tendência não se 

manteve, embora tenha diminuído e se mantido em valores mais baixos, revelando estresse da 

parte do executivo. 

O resultado referente à resistência percebida é coerente com o encontrado na obra de 

Silver (1991) que menciona o melhor alinhamento do sistema à tarefa como responsável pela 

baixa resistência ao seu uso. Em contraposição quanto mais o SAD se desalinha da tarefa, 

mais a tendência de resistência percebida pelo usuário aumenta. 

Em síntese, as observações efetuadas levam à inferência que a resistência percebida é 

alta quando a restritividade é muito baixa, diminui até atingir seu valor mínimo quando o 

SAD melhor se alinha à tarefa e volta a crescer na medida que a restritividade aumenta, 

desenhando uma curva com formato parabólico, mas com uma tendência de alcançar valores 

de resistência percebida maiores que em situações de baixa restrição. Semelhante efeito 

ocorre com o tempo do processo decisório, mas com tendência de maiores valores nas 

situações de baixa restritividade. O gráfico 6 ilustra a deste fenômeno. 
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Gráfico 6 – Comportamento da resistência e do tempo em relação à restritividade 

 

Os valores de resistência percebida pelo usuário são apresentados em detalhes no 

anexo C, onde se observa cada nota atribuída às facilidades do sistema, seus respectivos pesos 

indicando a importância e o escore de resistência para cada decisão tomada. 

 

5.4 Precisão das decisões em função da restritividade 

 Nesta seção são apresentados os resultados de precisão das decisões tomadas pelo 

executivo em relação ao grupo utilizando-se a sistemática inicialmente estabelecida. Nela, a 

coincidência da decisão tomada com auxílio do SAD com a primeira alternativa de decisão 

tomada com apoio do SAD-G indicava “preciso”. A  coincidência da decisão tomada com o 

auxílio do SAD com a segunda alternativa indicada pelo fórum usuário do SAD-G foi taxada 

como “semelhante”. Finalmente, em não havendo coincidência entre a decisão tomada com o 
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uso do SAD em relação às duas alternativas fornecidas a partir do SAD-G, estava definido o 

status  “diferente” para a decisão. 

O quadro 16, abaixo, apresenta o resultado relativo à primeira tarefa, com base nos 

critérios estabelecidos e comentados no parágrafo anterior. O indivíduo apoiado pelo SAD 

obteve 2 decisões exatamente iguais e 3 semelhantes às tomadas pelo grupo de controle 

utilizando SAD-G. Vislumbrando a sistemática definida para a análise, em que as decisões 

semelhantes também são consideradas aceitáveis, observa-se que o indivíduo totalizou cinco 

decisões acertadas. De fato, para esta tarefa, o indivíduo apoiado pela planilha Excel usada 

como SAD configurado em baixa restritividade, contabilizou uma eficácia3 equivalente a 

62,5% em relação ao grupo de controle. 

 

 Decisão CLASSIFICAÇÃO 

1 SEMELHANTE 

2 SEMELHANTE 

3 DIFERENTE 

4 PRECISO 

5 DIFERENTE 

6 DIFERENTE 

7 PRECISO 

T
A

R
E

F
A

 1
 

8 SEMELHANTE 
 

Quadro 16 – Precisão com SAD em relação ao SAD-G na tarefa 1 

 

O quadro 17 apresenta os resultados obtidos para a segunda tarefa, onde o a planilha 

Excel foi substituída por um SAD com restrição de processo. Observou-se que o indivíduo 

apoiado por SAD, mesmo com o incremento da restrição de processo, obteve duas decisões 

exatamente iguais às tomadas pelo grupo e duas semelhantes, perfazendo uma eficácia de 

50%. Tal resultado aparenta uma incompatibilidade com os resultados anteriores, onde a 

                                                 
3 Considera-se que a eficácia corresponde ao conjunto de decisões classificadas como “preciso” e “semelhante” e 
que foram taxadas como aceitáveis nos moldes da pesquisa. 
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tarefa 2 obteve melhor resultado que todas as outras, indicando que o SAD esteve mais bem 

ajustado à tarefa. Diante de tal resultado, conjectura-se que uma explicação para a ocorrência 

seria a mudança do primeiro sistema (planilha) para o segundo. Esta mudança possibilitava 

que apenas as alternativas aplicáveis à solução fossem apresentadas pelo sistema, levando o 

usuário a um maior grau de confiança e conseqüente redução da atenção na avaliação das 

alternativas disponibilizadas. Outra explicação possível para o resultado apurado, seria a 

inexistência de relacionamento entre o grau de restritividade e a precisão. 

 

 Decisão CLASSIFICAÇÃO 

1 DIFERENTE 

2 SEMELHANTE 

3 PRECISO 

4 SEMELHANTE 

5 DIFERENTE 

6 DIFERENTE 

7 PRECISO 

T
A

R
E

F
A

 2
 

8 DIFERENTE 

 

Quadro 17 – Precisão do SAD em relação ao SAD-G na tarefa 2 

 

 O resultado obtido na tarefa 3 e apresentado no quadro 18 a seguir contabilizou três 

decisões tomadas pelo indivíduo com classificação “preciso”, indicando exatidão com as 

decisões tomadas pelo grupo. Neste caso, o indivíduo atingiu uma eficácia relativa ao grupo 

de apenas 37,5%, mas, nesta tarefa, o indivíduo também obteve a maior quantidade de 

decisões iguais ao grupo de controle, ou seja, em ambiente de restritividade mais acentuada, 

conjectura-se que a restrição de efeito computacional (cálculo), faz as escolhas desviarem-se 

do ajustável e direcionarem-se para o “preciso”. Não obstante, no caso apurado, a diferença é 

de apenas uma unidade no total de decisões acertadas em relação à tarefa anterior, o que não 

permite ousar categoricamente na afirmativa, tecendo-a apenas como uma conjectura. 

 



 
 

 

119 

 

 
 

 Decisão CLASSIFICAÇÃO 

1 DIFERENTE 

2 PRECISO 

3 DIFERENTE 

4 PRECISO 

5 PRECISO 

6 DIFERENTE 

7 DIFERENTE 

T
A

R
E

F
A

 3
 

8 DIFERENTE 
 

Quadro 18 – Precisão do SAD em relação ao SAD-G na tarefa 3 

 

Finalmente, para a tarefa 4, onde foi aplicado o maior grau de restritividade,  

apresentam-se duas decisões classificadas como “preciso” e outras duas como “semelhante”, 

obtendo-se exatamente o mesmo resultado da tarefa 2, onde a eficácia dentro dos critérios 

utilizados até o momento é de 50%. Assim, o indivíduo apoiado por SAD voltou a computar a 

eficácia de 50%. 

 

 Decisão CLASSIFICAÇÃO 

1 SEMELHANTE 

2 PRECISO 

3 DIFERENTE 

4 DIFERENTE 

5 PRECISO 

6 DIFERENTE 

7 DIFERENTE 

T
A

R
E

F
A

 4
 

8 SEMELHANTE 
 

Quadro 19 – Precisão do SAD em relação ao SAD-G na tarefa 4 
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No geral, observou-se que a precisão praticamente não apresentou diferenças ao longo 

das 4 tarefas, o que sugere uma certa tendência à invariabilidade na eficácia da precisão em 

termos de tomada de decisão com o uso de SAD, o que em certo grau contraria a literatura. 

Diante do exposto, dois cenários analíticos poderiam ser construídos. No primeiro,  

poder-se-ia admitir que a precisão não varia em função da restritividade, tendo em vista a 

identidade dos resultados entre as tarefas 2 e 4, reforçada pelo fato de a tarefa 3 ter 

contabilizado o maior número de decisões idênticas entre as realizadas com apoio do SAD e 

as decisões obtidas pelo grupo de controle.  

Em um segundo cenário, combinadas as perspectivas de resistência percebida e de 

precisão, poder-se-ia considerar que em baixa restritividade o usuário de SAD tende a ser 

mais cauteloso nas escolhas, tendo em vista os embaraços impostos pelo excesso de 

facilidades disponíveis, o que poderia levá-lo a uma precisão maior. Quando associados os 

resultados da tarefa 1 e da tarefa 4, onde foram obtidos resultados semelhantes de precisão e 

os extremos em termos de resistência ao uso do SAD, observam-se efeitos semelhantes, os 

quais sugerem que nestas tarefas o decisor confiou menos no sistema e conseqüentemente 

aparentou mais cautela, obtendo melhores resultados de precisão.  

Ao se impor algum grau restrititivo de modo a melhor alinhar o sistema à tarefa, 

conforme menciona Silver (1991), o indivíduo passa a confiar no sistema podendo diminuir a 

cautela e assumir que o SAD conduz à melhor solução na escolha das alternativas. Em 

contraponto, à medida que sua percepção de restritividade aumenta, sua percepção de 

dificuldade em relação à tarefa é incrementada e conseqüentemente sua cautela ao decidir se 

torna mais apurada, o que aumentaria a precisão relativa.  

Diante destas cogitações, do resultado de certa forma inesperado e considerando que 

somente após a tarefa 3 o indivíduo tomou consciência do aumento da restritividade, este 

cenário poderia levar a uma construção onde a precisão seria negativamente relacionada ao 
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grau de dificuldade da tarefa, tanto para a baixa restritividade, que provocaria embaraços para 

o indivíduo, como para alta restritividade que impõe limites no uso de capacidade do SAD. O 

gráfico 7 apresenta a precisão relativa SAD x SAD-G computando a soma das decisões iguais 

e semelhantes com decisões acertadas, permitindo uma visualização para este cenário. 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

Gráfico 7 – Precisão relativa SAD x SAD-G 

 

 Vislumbrando a alternativa de refinamento da pesquisa no que tange à precisão da 

decisão tomada com uso de SAD em relação ao SAD-G, resolveu-se proceder ao reexame da 

precisão por outra ótica, como explicado na seção 4.5.4.1. Para tal, apresenta-se um resumo 

no quadro 20, dos pesos atribuídos pelos participantes do grupo de controle deste quase-

experimento, aos componentes das alternativas de solução dos problemas nas tarefas a que 

foram submetidos. Os pesos serviram como fatores de ponderação para a análise dos 

resultados da precisão nesta alternativa de refinamento da pesquisa e foram obtidos a partir do 

instrumento descrito no anexo 3. 

Percebe-se a partir do quadro 20, que os participantes efetivamente diferenciavam os 

fatores em função do objeto a ser adquirido, tendo em vista o resultado médio obtido para 

aquisição de disco rígido e do obtido para a compra de monitor. 
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Quadro 20 – Ponderação dos fatores determinantes da alternativa de solução 

 

De acordo com a ponderação dos fatores apresentados no quadro acima, é alcançada 

uma visão do problema da precisão, onde as tarefas passam a ter todas as decisões tomadas 

com o apoio de SAD comparadas em relação ao SAD-G e caracterizadas com a precisão entre 

“inexistente” e “perfeita”.  

No quadro 21, é apresentado o resultado obtido para a tarefa 1, de acordo com os 

critérios do refinamento. Observa-se que nesta tarefa, o indivíduo apoiado por SAD obteve 

apenas duas decisões que não atenderam aos requisitos dos critérios estabelecidos para 

classificá-las como aceitáveis. Ao considerar a eficácia, observa-se que na tarefa 1 o indivíduo 

apoiado por SAD atinge um valor equivalente 75% de decisões que poderiam ser classificadas 

como precisas. Utilizando-se o mesmo critério de classificação para avaliar a eficácia do 

sistema utilizado para apoio à decisão, seria possível afirmar que os 75% de eficácia obtida 

indicariam que o SAD atuou eficazmente como ferramenta de apoio à decisão e o indivíduo 

atingiu a faixa “forte”, levando a tarefa 1 a ser aceita como “precisa”. 
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PRECISÃO SAD X SAD-G 
TAREFA 1 

VALOR CLASSIFICAÇÃO 

1              82,50    MUITO FORTE 

2              82,50    MUITO FORTE 

3              38,00    MÉDIA 

4            100,00    PERFEITA 

5              38,00    MÉDIA 

6              52,25    FORTE 

7            100,00    PERFEITA 

D
E

C
IS

Ã
O

 

8              82,50    MUITO FORTE 
 

Quadro 21 – Precisão SAD x SAD-G para a tarefa 1 

 

No quadro 22, estão expostos os valores de precisão para a tarefa 2 e suas respectivas 

classificações. Desta feita se percebe que a precisão obtida pelo tomador de decisão apoiado 

por SAD é idêntica à obtida na tarefa 1, com o escore de 75% sendo novamente alcançado. 

Tal resultado sugere que a mudança da planilha Excel, que apresentava baixa restritividade, 

para o SAD com restrição de processo, não alterou a precisão individual em relação ao grupo 

com uso de SAD-G. 

 

PRECISÃO SAD X SAD-G 
TAREFA 2 

VALOR CLASSIFICAÇÃO 

9              57,75    FORTE 

10              82,50    MUITO FORTE 

11            100,00    PERFEITA 

12              82,50    MUITO FORTE 

13              52,25    FORTE 

14              26,81    MÉDIA 

15              97,25    MUITO FORTE 

D
E

C
IS

Õ
E

S
 

16              13,75    MÉDIA 
 

Quadro 22 – Precisão SAD x SAD-G para a tarefa 2 
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O quadro 23 expressa os valores registrados para a tarefa 3, onde o SAD recebeu novo 

incremento de restrição (restrição de operadores). Naquele quadro se observa que a precisão 

relativa entre a tomada de decisão com apoio do SAD e a decisão alcançada com SAD-G 

diminui, com apenas quatro das oito decisões tomadas sendo classificadas com “aceitáveis” 

de acordo com o critério vigente. 

Isto significa que a eficácia registrada da precisão nesta tarefa caiu para 50%. 

Comparados os resultados obtidos entre as tarefas 2 e 3, é possível cogitar uma possível 

correlação entre as duas variáveis observadas, com tendência de redução do grau de precisão 

nas decisões tomadas com apoio de SAD à medida que se aumenta o grau de restritividade. 

 

PRECISÃO SAD X SAD-G 
TAREFA 3 

VALOR CLASSIFICAÇÃO 

1                      25,25    MÉDIA 

2             100,00    PERFEITA 

3                 4,00    FRACA 

4             100,00    PERFEITA 

5             100,00    PERFEITA 

6                 4,00    FRACA 

7               37,25    MÉDIA 

D
E

C
IS

Õ
E

S
 

8               52,75    FORTE 
 

Quadro 23 – Precisão SAD x SAD-G para a tarefa 3 

 

O quadro 24 mostra os valores e as classificações da precisão registrados na tarefa 4. 

Para aquela tarefa foi verificado que dentro dos critérios estabelecidos, três das oito decisões 

foram enquadradas como não aceitáveis, o que determina uma pequena diminuição na eficácia 

medida em termos de precisão, com o escore valorado em 62,5%. Este resultado reforça 

mesmo que de forma mais tênue, a análise da precisão com aspecto qualitativo. 
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PRECISÃO SAD X SAD-G 
TAREFA 4 

VALOR CLASSIFICAÇÃO 

1               82,50    MUITO FORTE 

2             100,00    PERFEITA 

3               31,50    MÉDIA 

4                 4,00    FRACA 

5        100,00    PERFEITA 

6            4,00    FRACA 

7          52,25    FORTE 

D
E

C
IS

Õ
E

S
 

8          52,75    FORTE 
 

Quadro 24  – Precisão SAD x SAD-G para a tarefa 4 

 

Analisando-se conjuntamente todos os escores obtidos nas 32 decisões tomadas, 

conforme apresentado no gráfico 8, tem-se uma melhor visão da tendência da precisão 

durante a execução das 4 tarefas. Ao ser incluída a linha de tendência com a opção “linear”, 

configura-se de forma mais clara uma correlação negativa entre as variáveis, onde a precisão 

apresenta uma tendência de redução quando o grau de restritividade aumenta. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Gráfico 8 – Precisão SAD x SAD-G nas 4 tarefas 
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 Os argumentos escritos e o argumento gráfico anterior confirmam que, mesmo 

localizadamente, há uma correlação entre precisão e incremento de restritividade e como nos 

casos precedentes (tempo, resistência) estima-se um comportamento semelhante ao 

apresentado no gráfico 6, apenas com valor mais moderado na tarefa 1, o que pode ser 

constatado no gráfico 9, que conjuga todos estes resultados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 9 – Comportamento da precisão em função da restritividade 

 

5.5 Evolução do grupo de controle 

  Após analisar na seção 5.1 os resultados referentes ao tempo de tomada de decisão do 

grupo de especialistas que atuou como grupo de controle no quase-experimento e a estratégia 

de seleção de alternativas e construção de consenso na seção 5.2, faz-se necessário tecer uma 

breve avaliação sobre a evolução do grupo principalmente no tangente aos aspectos de 

coesão, consenso e participação. 

 Durante a discussão das tarefas, percebeu-se, especialmente nos primeiros problemas, 

que os participantes tendiam a fazer valer sua opinião. Aquele fato aparentemente se traduzia 

em baixa coesão entre os participantes. No entanto, com o desenrolar da questão e a exposição 
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de argumentos, expressando o compromisso em alcançar o objetivo pretendido, os 

participantes, em geral, começavam a convergir para a decisão. Tal aspecto foi incentivado 

com a intervenção do facilitador, que, em geral, resumia a posição do grupo ao final das 

rodadas, quando cada especialista havia emitido no mínimo uma opinião sobre o problema. 

Observou-se ainda que o grupo aparentava maior coesão quando as opiniões começavam a 

convergir no sentido de se alcançar a solução do problema. Em tais situações, o participante 

que insistia na divergência buscava aliar-se a algum membro do grupo que havia começado 

em posição divergente, porém, não obtendo sucesso cedia e tentava incluir sua alternativa 

entre as prováveis escolhas da maioria. 

 Outro aspecto observado durante a discussão das tarefas, ainda que eventualmente,  foi 

a tendência de impasse para a tomada de decisão de alguns problemas. Neste caso, a 

intervenção do facilitador foi fundamental, sugerindo aos participantes que em havendo 

concordância em parte da solução, reavaliassem ou considerassem a possibilidade de compor 

a alternativa de forma negociada, de tal maneira que suas posições pudessem ser revistas. 

 Finalmente, percebeu-se na evolução do grupo, aspectos encontrados na literatura e já 

mencionados, como:  

• Tentativa de facilitação social, que foi minimizada pela dificuldade de 

indentificação dos participantes; 

• Tentativa de influência informacional, quando um dos especialistas tentava induzir 

o grupo a aceitar suas alternativas, através da exposição de detalhes muito 

específicos dos equipamentos; 

• Alianças entre participantes que sugeriam alternativas iguais ou semelhantes, 

aparentemente sugerindo a construção de consenso por maioria; 

• Participantes tentando liderar o grupo para atingir o objetivo com maior rapidez; 

• Eventuais conflitos entre os mais objetivos e os mais reflexivos. 
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Apesar dos aspectos observados, o grupo apresentou-se participativo e tratou da 

atividade do quase-experimento como fato real, conforme já mencionado anteriormente, fato 

que levou o grupo fechar uma quantidade mínima de questões em consenso por maioria. 

Considerando o objetivo do presente capítulo e tendo-se discutido e analisado os 

resultados das variáveis observadas no estudo, passa-se à conclusão da pesquisa através do 

capítulo seguinte.  
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6 Conclusão 

 

A proposta deste capítulo é apresentar a conclusão da pesquisa. Informações e 

conhecimentos adquiridos durante a realização do estudo serão relatados e confrontados com 

os objetivos que se pretendiam alcançar. Aqui também serão tratadas as limitações presentes 

no estudo, além de apresentadas contribuições e sugestões para novos estudos no mesmo 

campo de pesquisa.  

 

6.1 Síntese da pesquisa 

A tecnologia da informação tem contribuído de forma decisiva para que as 

organizações tenham uma nova dinâmica no que se refere à tomada de decisão. Tomar 

decisões eficientes e eficazes em uma seqüência progressiva e cada vez mais rápida talvez 

seja o maior desafio do gestor organizacional na atualidade. Neste contexto, as empresas 

disponibilizam sistemas de informações com o intuito de suportar as necessidades dos 

executivos para que as melhores decisões sejam obtidas.  

A tomada de decisão é uma tarefa complexa e requer daqueles que desenvolvem e 

implantam tais sistemas, esforços e cuidados capazes de apropriar os sistemas aos requisitos 

da tarefa,  reconhecendo que a tomada de decisão apoiada por SAD se restringe aos processos 

suportados pela capacidade daqueles sistemas. 

As restrições impostas pelos SAD podem provocar efeitos indesejados quando não 

ajustadas de modo a alinhar o sistema à tarefa. Neste sentido, a pesquisa realizada permitiu 

concluir que o tempo de para a execução do processo decisório é maior em sistemas onde o 

nível de restitividade é baixo.   
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No caso específico do estudo, mesmo em se tratando de um especialista na área de 

tecnologia, que conseqüentemente possui domínio do sistema utilizado para a primeira tarefa, 

onde o grau restritivo era baixo, o tempo de execução do processo decisório foi 

consideravelmente maior que o tempo para a execução do processo no sistema utilizado para 

a segunda tarefa. Aparentemente, o grau da restrição imposto pelo segundo sistema parecia 

mais ajustado à tarefa daquele executivo. Em verdade, facilidades não correlacionadas à tarefa 

e todo o aparato de funções providas no primeiro sistema foram retirados e a interface com o 

usuário passou a apresentar apenas as principais funções que poderiam ser utilizadas pelo 

indivíduo, estruturando-se o processo. 

O melhor alinhamento do SAD utilizado na segunda tarefa com os requisitos desta 

pode ser confirmado com os resultado da resistência percebida pelo usuário em relação ao 

sistema. Para aquela atividade (tarefa 2), o produto das notas atribuídas pelo usuário às 

funções disponibilizadas pelo sistema e a sua importância relativa foi significativamente 

maior que o produto das notas e importância da primeira tarefa. Isto implicou em uma menor 

resistência percebida e indicou uma maior satisfação com o uso do SAD. Esta evidência  

associada à redução do tempo de realização da tarefa pode ser entendida como um melhor 

alinhamento do sistema aos requisitos da tarefa. 

Nas tarefas 3 e 4, novas restrições foram adicionadas ao SAD. Este procedimento 

novamente afetou o tempo de execução do processo decisório, que foi sucessivamente 

majorado com o aumento das restrições do sistema, configurando-se com um achado 

compatível: o tempo de execução do processo decisório aumenta à medida que a restritividade 

aumenta. 

  Diante do exposto até o momento, conclui-se que tanto o provimento de capacidades  

em excesso configurando a baixa restritividade quanto a ausência de capacidades de modo a 
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configurar alta restitividade,  produzem efeitos negativos em relação ao tempo de execução do 

processo decisório. 

Para o grupo de controle, a realização das tarefas com baixa restritividade e as 

sucessivas reduções de tempo conduziram à conclusão que o grupo obteve ganhos 

significativos de tempo com a experiência acumulada. Neste caso, observou-se que à medida 

que o grupo utilizou e se ambientou com o sistema, passou a contribuir de forma mais 

objetiva, não perdeu o foco da discussão e alcançou mais rapidamente a solução para os 

problemas. 

Relativamente à resistência percebida pelo usuário, seu impacto se configurou de 

forma semelhante ao impacto observado no tempo de execução do processo decisório. Na  

segunda tarefa percebeu-se a menor resistência, a qual foi seguida de sucessivos aumentos à 

medida que novas restrições foram impostas às tarefas 3 e 4.  

Especificamente com relação à resistência percebida quanto ao uso do SAD, observou-

se que ela foi maior na tarefa 4, onde ocorreu o maior nível restritivo, do que na tarefa 1 onde 

estava configurada baixa restritividade. Por inferência, tal fato pode levar à conclusão que um 

usuário se estressa menos diante de um sistema onde existem capacidades em excesso, do que  

utilizando sistemas onde o grau de restritividade é muito alto e a ausência de capacidades  

afeta fortemente a execução da tarefa. 

Ainda com relação à resistência percebida pelo usuário, observou-se que todos os 

eventos foram realizados com o apoio dos SAD disponibilizados, ou seja, o usuário não fez 

uso de outras estratégias para a escolha da sua alternativa. Entretanto, observou-se que na 

última etapa da pesquisa (tarefa 4), o indivíduo apoiado por SAD atingiu um estágio de 

resistência que talvez o levasse a abandonar o uso do sistema em outras situações do 

cotidiano. Felizmente seu compromisso com a pesquisa o fez não enveredar por esta decisão. 

Este fato está fundamentado em algumas irritações do usuário verbalizadas ao pesquisador. 
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No caso do grupo, a medida de resistência ao uso do SAD-G não fazia parte do escopo 

da pesquisa, considerado que não haveria alteração na condição restritiva do sistema. 

No que tange aos resultados de precisão, percebe-se que as duas formas estabelecidas 

e aplicadas na análise dos resultados produziram resultados semelhantes. Da avaliação dos 

resultados, principalmente no último gráfico apresentado (gráfico 8), poder-se-ia concluir pela 

existência da tendência de perda da precisão à medida que se aumenta o grau de restritividade. 

No entanto, deve-se ressaltar que os resultados obtidos não configuram totalmente a 

existência desta correlação entre a restritividade e a precisão, uma vez que o resultado obtido 

na tarefa 4 destoou da tendência que estava estabelecendo-se no quase-experimento. 

Sobre a estratégia utilizada para a tomada de decisão, conforme comentado 

anteriormente, o indivíduo utilizando SAD tomou todas as decisões com o apoio no sistema, 

mas na quarta tarefa, sob a ótica do resultado obtido para a resistência ao uso do sistema e 

pelo sentimento expressado verbalmente, conclui-se que o mesmo poderia adotar outros 

meios para a tomada de decisão que não o uso do sistema, em situações reais do cotidiano, ou 

seja, a excessiva restritividade o desestimularia a usar o SAD. 

Com relação à estratégia utilizada pelos membros do grupo, que não considerava como 

possibilidade o abandono do uso do SAD-G, mas o comportamento dos indivíduos para 

alcançar a solução em consenso, observou-se que, em geral, a estratégia usada foi de 

maximização dos resultados, mesmo ponderando os diferentes fatores que compunham a 

estrutura do problema, o que possibilita concluir que o modelo decisório racional limitado 

predominou no processo do grupo. Ainda vislumbrando a estratégia usada pelos membros do 

grupo de controle, confirmou-se a existência da influência informacional como estratégia de 

influência na tentativa de conduzir o grupo mais rapidamente ao resultado. Também foram 

percebidas as tentativas de uso do efeito de facilitação social, que foi controlada pela adoção 
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de pseudônimos para os membros do grupo, bem como a troca de pseudônimo ao longo das 

tarefas. 

  

   6.2  Confronto com os objetivos propostos 

Tendo em vista a discussão apresentada na síntese sobre os resultados obtidos  pela 

pesquisa e o suporte dado pelo referencial teórico, passa-se a confrontar cada objetivo 

previsto com os resultados do estudo. 

Com relação ao impacto da restritividade imposta pelos SAD no tempo de execução 

do processo, observou-se a correlação positiva entre as variáveis e que o impacto produzido é 

de aumento do tempo. Tal observação é compatível com as poucas pesquisas identificadas 

neste sentido. Já com relação ao grupo de controle, foi confirmado o efeito de aprendizado, o 

que está lastreado nos sucessivos ganhos de eficácia (redução de tempo) para a execução do 

processo decisório. 

Em se tratando da estratégia de seleção da alternativa de solução, a literatura conduz à 

tendência de que a elevação do grau de restritividade poderá afastar o usuário do sistema. Ao 

confrontar este ponto, observou-se que o resultado da pesquisa não confirma integralmente a 

conjectura. Contudo, conforme comentado na síntese anterior, o fato de o usuário ter 

consciência da participação no estudo pode ter conduzido sua ação, provocando a manutenção 

da estratégia de uso do SAD. É necessário observar que a opinião verbalizada pelo indivíduo 

ao pesquisador durante a realização da última tarefa, sugere que em situações do cotidiano 

aquele executivo poderia ter um comportamento diferente do observado, o que sinalizou para 

uma corroboração efetiva dos aspectos da literatura. 

Com relação à estratégia utilizada para alcançar a decisão em grupo, observou-se que 

os efeitos já bastante discutidos na literatura se confirmaram. Entre outros, a tentativa de 
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facilitação social, influência informacional e exercício da liderança por alguns membros do 

grupo foram fatos presentes nas rodadas de discussão dos problemas. 

Para a resistência ao uso do sistema, observou-se que o resultado obtido conduz ao 

raciocínio que o aumento da restritividade provoca impacto no processo decisório 

aumentando a resistência percebida pelo usuário. Este resultado confirma textualmente a 

realidade da literatura e deve ser observado principalmente pelos desenvolvedores de sistemas 

de informação, de modo que o perfeito ajuste entre o sistema e a tarefa seja sempre buscado. 

Ademais, é necessário observar que as organizações empresariais devem preocupar-se e 

darem muita atenção a esta questão, uma vez que o investimento em sistemas de informação 

importa em quantias bastante representativas. Na medida em que um sistema não se alinha à 

tarefa, conseqüências danosas podem ocorrer não somente com relação aos gastos, mas 

também com a competitividade da organização, refletida nos problemas resultantes da não 

utilização dos sistemas adquiridos. 

Com relação à precisão percebida no uso do SAD comparado ao SAD-G, esperava-se 

que o resultado da pesquisa pudesse elucidar melhor a questão. Como já discutido, é possível 

que neste ponto o resultado obtido não tenha sido suficiente para sustentar uma conclusão que 

conduza à existência de correlação entre os constructos precisão e restritividade. Contudo, 

parece haver uma maior tendência para afirmar que a precisão diminui com a maior 

restritividade e distancia-se mais do consenso dos especialistas. Já com relação ao grupo, o 

confronto é desnecessário por se ter admitido que o grupo de controle teria as decisões que 

seriam taxadas como aceitáveis e que serviriam de referência para a comparação com o 

resultado obtido pelo indivíduo apoiado por SAD.   

Finalmente, confirmou-se através deste quase-experimento, que a restritividade em 

sistemas de apoio à decisão pode provocar perdas nos processo decisório, e que estas perdas 

se apresentam principalmente no tempo de execução do processo decisório e na resistência ao 
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uso dos SAD, tendendo ainda a se configurar uma correlação entre precisão e restritividade, 

que também poderia levar a efeitos de perda de precisão a depender do grau de restritividade. 

 

6.3  Limitações 

 Por tratar-se de um estudo com características quase-experimentais e tendo em vista 

alguma subjetividade das análises por parte do pesquisador, que poderia enviesar algumas 

conclusões, e considerando também o rigor dos critérios estabelecidos pela comunidade 

científica para a generalização de resultados obtidos nas pesquisas, limitam-se as conclusões 

obtidas, delineando-se apenas uma tendência que corrobora fatos, sem no entanto, autenticá-

los como postulados universais. 

 A dificuldade em reproduzir os casos do mundo real, onde as pessoas se encontram 

submetidas a vínculos organizacionais, com responsabilidades e compromissos que os levam 

a agir dentro de contornos delimitados pelo cenário, foi outra limitação encontrada e que, de 

alguma forma, poderia influenciar nos resultados obtidos. 

 A possibilidade de viés provocada por maturação na validade interna, em função da 

acomodação, tédio ou cansaço do executivo, ou ainda por efeitos de teste, tendo em vista o 

eventual relacionamento do pesquisador como orientador ou em algum grau fazendo parte do 

grupo. 

 A exigüidade do tempo para realizar uma pesquisa longitudinal onde um número 

maior de indivíduos apoiados por SAD e de grupos apoiados por SAD-G, pudessem tomar 

uma quantidade maior de decisões, foi outra limitação encontrada para o presente estudo e 

pode ter contribuído para alguns vieses nele encontráveis. 

A possibilidade de viés provocado pelo estresse do executivo diante do elevado grau 

de restritividade e pela rotina de anotações em formulários, que por amizade, se comprometeu 

e realizou todos os eventos propostos. 
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6.4  Sugestões para estudos futuros 

A intenção de avaliar os impactos das restrições dos SAD no processo decisório 

abrange uma rica área de conhecimento, entrelaçando diferentes disciplinas dentro do campo 

das ciências sociais, principalmente da administração e da tecnologia da informação. A 

análise dos resultados obtidos na pesquisa poderá contribuir  para estudos futuros que tratem 

do desenvolvimento e uso de sistemas de informação para suporte ao processo decisório nas 

organizações empresariais, objetivando a construção de novos conhecimentos.  

O campo de estudo para restritividade em sistemas de apoio à decisão é vasto e 

merece atenção por afetar diretamente aqueles que se preocupam com a condução de 

organizações e que buscam cada vez mais incrementar sua competitividade. Desta forma, 

sugere-se como eventuais objetos para investigações futuras: 

• Reforçar os estudos de restritividade em SAD, considerando as poucas 

pesquisas realizadas até o momento; 

• Verificar, através de novos estudos, a eventual correlação entre restritividade 

imposta pelo SAD e a precisão percebida na tomada de decisão, de modo que 

se possa confirmar sua existência e respectivos impactos; 

• Realizar estudos que possibilitem a observar como a restritividade provoca 

impactos comportamentais relacionados à precisão na tomada de decisão; 

• Diante da constatação dos ganhos de aprendizado obtidos pelo grupo de 

controle, estudar que impactos as restrições impostas pelo SAD-G ao grupo de 

controle provocariam no aprendizado do grupo. 

Ao final deste estudo, salienta-se que o mesmo proporcionou ao pesquisador relevante 

aprendizado, através das relações entre os resultados obtidos e a realidade do cotidiano. 

Registra-se, desta forma, a importância de um processo de auto-aprendizado, onde o 

pesquisador esforça-se para o seu desenvolvimento e, ao mesmo tempo, contribui para a 
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construção da conexão entre a teoria oriunda do mundo acadêmico e a prática do mundo 

organizacional, onde a participação do indivíduo na especificação e desenvolvimento dos 

sistemas apresenta-se como fator de grande relevância para a melhoria do desempenho através 

de sistemas alinhados às tarefas. Desta forma, reforça-se a crença nos estudos acadêmicos e 

em sua aplicabilidade, convertendo os esforços de compilar evidências em prática para 

melhores ações empresariais. 
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ANEXO  A – Formulário de Registro de dados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formulário de Registro de Dados

1. Nº do evento:______      Data: ___/___/___   Tempo(Min): ____

2. Objeto a adquirir:       Disco Rígido         Monitor

Alternativa selecionada:________________________________

___________________________________________________

3. Seleção da alternativa de solução aconteceu 
através.
(  ) Sistema de apoio à decisão
(  ) Outro meio?  Qual e Por quê? _______________________

________________________________________________

5. Atribua uma nota de 0 a 10 para a capacidade  dos    
componentes do sistema. Quanto maior a facilidade de uso do 
componente maior a nota. Para o peso, quanto mais importante, 
maior a nota

Somatório Nota x Peso

Facilidade de Interação com o 
sistema

Funções Aritméticas

Filtro de Dados

Função  Sort

Atributos Nota x PesoPesoNota

Somatório Nota x Peso

Facilidade de Interação com o 
sistema

Funções Aritméticas

Filtro de Dados

Função  Sort

Atributos Nota x PesoPesoNota
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ANEXO  B – Formulário de Critérios de Decisão 

Questionário – Critérios para decisão de compra 
 

Durante a tomada de decisão para a aquisição de HD, alguns parâmetros estão sendo disponibilizados 

para o grupo. Considerando que durante este processo, você utiliza e prioriza estas informações como critério 

decisório, por favor, distribua no conjunto abaixo, por ordem de importância, pontos entre 0 e 100 para estes 

parâmetros, de modo que sua soma totalize 100.  

 

Pontos Critérios 

 Tipo do HD (IDE, SCSI,etc) 

 Fabricante 

 Capacidade (Gb) 

 Classificação 

 Preço 

 Condições de Pagamento  

 Fornecedor 

 

 

Durante a tomada de decisão para a aquisição de MONITOR, alguns parâmetros estão sendo 

disponibilizados para o grupo. Considerando que durante este processo, você utiliza e prioriza estas informações 

como critério decisório, por favor, distribua no conjunto abaixo, por ordem de importância, pontos entre 0 e 100 

para estes parâmetros, de modo que sua soma totalize 100.  

 

 

Pontos Critérios 

 Tipo do Monitor (LCD, SVGA) 

 Fabricante 

 Capacidade (Polegadas) 

 Classificação 

 Preço 

 Condições de Pagamento  

 Fornecedor 
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EVENTO 25 EVENTO 26 EVENTO 27 EVENTO 28 EVENTO 29 EVENTO 30 EVENTO 31 EVENTO 32 MEDIAS
TEMPO 0:01:53 0:01:02 0:02:05 0:00:59 0:01:48 0:01:17 0:02:13 0:01:04 0:01:33
OBJETO HD HD MON HD MON HD MON HD
ALTERNATIVA L96 L96 L34 L96 L34 L8 L34 L66
SELEÇÃO SAD SAD SAD SAD SAD SAD SAD SAD
FSORT 4 4 4 4 4 4 4 4 4,0
PESO 9 9 9 9 9 9 9 9 9,0
NxP(SORT) 36 36 36 36 36 36 36 36 36,0
FILTRO 9 9 8 10 10 10 10 10 9,5
PESO 10 10 10 10 10 10 10 10 10,0
NxP(FILTRO) 90 90 80 100 100 100 100 100 95,0
F_ARITMETIC 4 4 4 4 4 4 4 4 4,0
PESO 7 7 7 7 7 7 7 7 7,0
NxP(ARITM) 28 28 28 28 28 28 28 28 28,0
INTERAÇAO 8 8 9 10 10 10 10 9 9,3
PESO 9 9 9 10 9 9 9 9 9,1
NxP(INTERAC) 72 72 81 100 90 90 90 81 84,5
ΣΣΣΣNOTAxPESO 226 226 225 264 254 254 254 245 243,5

Tarefa 4 - Eventos com SAD sob restrição de sequência

EVENTO 17 EVENTO 18 EVENTO 19 EVENTO 20 EVENTO 21 EVENTO 22 EVENTO 23 EVENTO 24 MEDIAS
TEMPO 0:01:36 0:01:12 0:00:58 0:01:42 0:00:43 0:01:31 0:01:26 0:01:37 0:01:21
OBJETO HD MON HD HD MON HD MON HD
ALTERNATIVA L2 L25 L9 L7 L25 L11 L103 L66
SELEÇÃO SAD SAD SAD SAD SAD SAD SAD SAD
FSORT 9 10 10 10 10 10 7 10 9,5
PESO 10 9 9 9 9 9 9 10 9,3
NxP(SORT) 90 90 90 90 90 90 63 100 87,9
FILTRO 10 9 10 10 10 10 7 10 9,5
PESO 10 10 10 10 10 10 9 10 9,9
NxP(FILTRO) 100 90 100 100 100 100 63 100 94,1
F_ARITMETIC 5 5 5 5 5 5 5 4 4,9
PESO 9 9 9 9 9 9 9 9 9,0
NxP(ARITM) 45 45 45 45 45 45 45 36 43,9
INTERAÇAO 10 9 10 10 10 10 9 10 9,8
PESO 8 8 8 8 9 10 8 10 8,6
NxP(INTERAC) 80 72 80 80 90 100 72 100 84,3
ΣΣΣΣNOTAxPESO 315 297 315 315 325 335 243 336 310,1

Tarefa 3 - Eventos com SAD sob restrição de operadores

EVENTO 09 EVENTO 10 EVENTO 11 EVENTO 12 EVENTO 13 EVENTO 14 EVENTO 15 EVENTO 16 MEDIAS

TEMPO 0:01:10 0:00:21 0:00:52 0:01:04 0:00:40 0:00:53 0:00:56 0:01:22 0:00:55
OBJETO HD MON MON HD MON HD MON HD
ALTERNATIVA L52 L103 L25 L7 L60 L47 L101 L71
SELEÇÃO SAD SAD SAD SAD SAD SAD SAD SAD
FSORT 8 10 10 10 9 9 10 10 9,5
PESO 9 10 9 9 9 9 9 9 9,1
NxP(SORT) 72 100 90 90 81 81 90 90 86,8

FILTRO 10 9 10 10 10 10 10 10 9,9
PESO 10 10 10 10 10 10 10 10 10,0
NxP(FILTRO) 100 90 100 100 100 100 100 100 98,8
F_ARITMETIC 8 8 7 7 8 8 8 8 7,8
PESO 8 8 8 8 8 8 7 8 7,9
NxP(ARITM) 64 64 56 56 64 64 56 64 61,0
INTERAÇAO 9 10 9 10 10 10 10 10 9,8
PESO 8 8 8 8 9 10 10 10 8,9
NxP(INTERAC) 72 80 72 80 90 100 100 100 86,8
ΣΣΣΣNOTAxPESO 308 334 318 326 335 345 346 354 333,3

Tarefa 2 - Eventos com SAD com Restrição de Processamento

EVENTO 1 EVENTO 2 EVENTO 3 EVENTO 4 EVENTO 5 EVENTO 6 EVENTO 7 EVENTO 8 MEDIAS
TEMPO 0:03:25 0:02:30 0:03:10 0:03:05 0:03:02 0:02:20 0:01:01 0:03:50 0:02:48
OBJETO HD MON MON HD MON MON HD HD
ALTERNATIVA L2 L25 L58 L7 L26 L113 L5 L73
SELEÇÃO SAD SAD SAD SAD SAD SAD SAD SAD
FSORT 7 7 7 7 7 7 7 7 7,0
PESO 8 8 8 8 8 8 8 8 8,0
NxP(SORT) 56 56 56 56 56 56 56 56 56,0
FILTRO 10 10 10 8 8 7 8 8 8,6
PESO 10 10 10 8 8 8 8 8 8,8
NxP(FILTRO) 100 100 100 64 64 56 64 64 76,5
F_ARITMETIC 7 7 7 7 7 8 7 7 7,1
PESO 8 8 8 8 8 8 8 8 8,0
NxP(ARITM) 56 56 56 56 56 64 56 56 57,0
INTERAÇAO 9 8 8 8 9 7 9 8 8,3
PESO 8 8 8 8 9 8 9 8 8,3
NxP(INTERAC) 72 64 64 64 81 56 81 64 68,3
ΣΣΣΣNOTAxPESO 284 276 276 240 257 232 257 240 257,8

Tarefa 1 - Eventos com SAD em baixa restritividade

ANEXO C – Quadro de Coleta Atributo x Peso 
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ANEXO D 

 Questões para a tarefa 1 

P1 – Usuário de  Pentium 4 INTEL 2.4 GHZ PLUS placa mãe integrada, memória de 256MB 
possui HD de 20 GB, ligado em rede local, armazena em sua máquina aplicativos de acesso a 
bancos (financeiros), além de aplicativos MS OFFICE. Máquina está ligada à rede local e 
apresentou problemas no HD. Que HD deverá ser comprado, gastando no máximo R$ 300,00 
para repor o danificado  (capacidade, tipo, fabricante, preço, fornecedor)? 
 
 
P2 –  Gerente de contas realizando atendimento ao público e  teve o monitor LCD  seu 
computador Pentium 4 DP4_266GR - 2.66GHz 128Mb HD40Gb, danificado. Que monitor 
(tipo, capacidade, fabricante, fornecedor) deverá ser reposto para orçamento máximo de R$ 
1.000,00? 
 
 
P3 –  Operador de Telemarketing do Call Center da organização está com monitor  danificado 
em seu computador Pentium 4 INTEL placa mãe integrada, memória de 256MB.  O monitor 
deverá ser substituído e o orçamento previsto é de até R$ 600,00. Que monitor deverá ser 
adquirido (tipo, capacidade, fabricante, fornecedor)? 
 
P4 – Empresa de pequeno porte utiliza AMD Athlon 2400 com HD de 80GB, como servidor 
de rede operando com linux. Desejar realizar espelhamento de dados no servidor e tem 
orçamento para aquisição do HD em R$ 350,00. Que HD deve ser adquirido para realizar esta 
tarefa (tipo, capacidade, fabricante, fornecedor)? 
 
P5 – Presidente da organização deseja substituir monitor do seu computador AMD Athlon 
2400 e está disposto a investir até R$ 2.000,00. Que monitor deve ser adquirido (tipo, 
capacidade, fabricante, fornecedor)? 
 
P6 – Monitor do computador que realiza a supervisão de um centro de operações de uma 
industria foi danificado e necessita ser substituído. O equipamento deve permanecer ligado 
durante 24h para sinalização visual de unidades que apresentem falhas. O equipamento 
utilizado era do tipo SVGA com capacidade de 17” e o orçamento para aquisição do novo 
terminal é de até R$ 1.000,00. Que especificações tem o substituto escolhido (tipo, 
capacidade, fabricante, fornecedor)? 
 
P7 – HD de 40GB do notebook de empregado da força de vendas da empresa foi danificado e 
necessita ser substituído. O orçamento para a aquisição de um novo periférico é de R$ 600,00. 
Que equipamento deve ser adquirido para substituir o danificado (tipo, capacidade, fabricante, 
fornecedor)? 
 
P8 – HD com capacidade para 160 GB de um servidor foi danificado. Para a aquisição do seu  
substituto  está orçado o valor de R$ 550,00. Que equipamento deverá ser comprado (tipo, 
capacidade, fabricante, fornecedor)? 
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ANEXO D 

 Questões para a tarefa 2 

P9 – Usuário do departamento de computação gráfica teve HD de 60GB do seu computador 
Intel Pentium 4 – 2.8 GHz danificado. Para adquirir o substituto dispõe-se de R$ 450,00. Que 
equipamento deverá ser adquirido (tipo, capacidade, fabricante,fornecedor)? 
 
P10 – Um segundo usuário da computação gráfica, também utiliza PC com processador Intel 
Pentium 4 – 2.8 GHz  e teve  seu monitor de 17” danificado. Para a aquisição de um novo 
monitor estão destinados no máximo R$ 800,00. Que monitor deve ser comprado (tipo, 
capacidade, fabricante,fornecedor)? 
 
P11 – Atendente do balcão de uma farmácia no Shopping Center Recife está com monitor do 
seu computador AMD duron 1800 danificado. Dispõe-se de R$ 1.000,00 para aquisição de 
substituto. Que monitor deverá ser comprado (tipo, capacidade, fabricante,fornecedor)? 
 
P12 -  Micro Lince Celer. D315 128mb 40GB da secretária da Diretoria Comercial está com 
HD danificado. Estão disponíveis R$ 300,00 para a aquisição do substituto. Que equipamento 
deverá ser comprado (tipo, capacidade, fabricante,fornecedor)? 
 
P13 – Monitor do microcomputador da recepção de um grande hospital está danificado, e para 
sua substituição dispõe-se de R$ 700,00. Que substituto deve ser adquirido (tipo, capacidade, 
fabricante,fornecedor)? 
 
P14 - Microcomputador Sempron 2200 128MB HD 60GB , funciona como servidor de uma 
rede linux em uma pequena empresa. Faz-se necessário espelhar os dados em outro HD que 
deverá ser adquirido com valor de até R$ 500,00. Que HD deverá ser adquirido (tipo, 
capacidade, fabricante,fornecedor)? 
 
P15 – Diretor de administração da empresa deseja trocar seu atual monitor SVGA por monitor 
LCD. Seu computador é um  Intel Celeron D 320 (2.40GHz, 256KB L2 Cache, 533MHz 
FSB)  e HD de 40GB. Dispõe de no máximo R$ 1.200,00 e deseja trocar o monitor pelo 
melhor disponível dentro do seu orçamento. Que monitor LCD deverá ser adquirido (tipo, 
tamanho, fabricante,fornecedor)?  
 
P16 – AMD duron 1800 está instalado na área de atendimento ao público de uma loja para a 
venda de peças de automóveis. O Equipamento funciona sem rede local e está com HD de 
80GB danificado. O orçamento para a compra de um novo HD é de R$ 410,00. Que 
equipamento deve ser comprado (tipo, capacidade, fabricante,fornecedor)? 
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ANEXO D 

Questões para a tarefa 3 

P17 – AMD duron 1800 utilizado com servidor em uma pequena rede, com 02 HD de 40GB, 
funciona como servidor de acesso à Internet e teve um dos HD´s danificados, o qual deve ser 
reposto, não havendo preocupação quanto ao custo do HD, mas em relação à urgência. Que 
equipamento deve ser comprado (tipo, capacidade, fabricante, fornecedor)? 
 
P18 – Monitor SVGA de um Pentium 4 – 2.8 GHz, utilizado por um representante de vendas 
na área comercial foi danificado, devendo ser trocado por LCD. Temos uma verba de R$ 
1.050,00. Com este valor, que monitor LCD deverá ser adquirido (tipo, tamanho, fabricante, 
fornecedor)?  
 
P19 –  PC Intel Pentium 4, utilizado como  terminal por funcionário de setor de faturamento, 
faz uso de Excel e Word, além de acesso ao ERP da organização e possui HD 60GB , que 
apresentou falha e precisa ser substituído. A administração alocou R$ 490,00 para a aquisição 
do novo equipamento. HD deverá ser adquirido (tipo, capacidade, fabricante, fornecedor)? 
 
 
P20 -  HD de 40GB em um PC Petium III que funciona stand-alone no balcão de uma 
papelaria, ligado à maquina que armazena dados das vendas e imprime os comprovantes está 
danificado. Para sua substituição dispõe-se de R$ 350,00. Que substituto deve ser adquirido 
(tipo, capacidade, fabricante, fornecedor)? 
 
P21 – Responsável pelo Show Room de uma empresa que possui 5 computadores naquele 
ambiente deseja troca os monitores SCGA por LCD, utilizando no máximo R$ 4.800,00. Que 
equipamento deverá ser comprado, considerando que todos serão iguais (tipo, capacidade, 
fabricante, fornecedor)? 
 
P22 - Microcomputador Sempron 2200 HD 40GB , funciona como servidor de Internet em 
uma pequena empresa. Faz-se necessário aumentar a capacidade do  HD  e para isso um novo 
deve ser adquirido com  valor de até R$ 600,00. Que HD deverá ser adquirido (tipo, 
capacidade, fabricante, fornecedor)? 
 
P23 – Em uma industria gráfica, um Pentium 4 controla a operação de uma das máquinas e 
teve seu monitor de 15” danificado. Para a aquisição de um novo monitor foi previsto o valor  
máximo R$ 600,00. Que monitor deve ser comprado (tipo, capacidade, fabricante, 
fornecedor)? 
 
P24 – Usuário do departamento de contabilidade teve HD de 40GB do seu computador Intel 
Pentium 4 – 2.8 GHz danificado. O HD possui apenas o sistema de boot para se ligar na rede 
Linux. Para adquirir o substituto dispõe-se de R$ 450,00. Que equipamento deverá ser 
adquirido (tipo, capacidade, fabricante, fornecedor)? 
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ANEXO D 

Questões para a tarefa 4 

P25 –  Sua empresa deseja atualizar os HD´s de todas as 16 máquinas de um departamento 
que são do tipo PC Intel Pentium 4, com HD 40GB. Deseja-se que as máquinas tenham, no 
mínimo, o dobro da capacidade atual e que todos os HD sejam do mesmo tipo e fabricante. A 
verba disponível para ser usada em uma ou até 18 vezes é de R$ 4890,00. Que HD deverá ser 
adquirido (tipo, capacidade, fabricante,fornecedor)? 
 
P26 – Empresa possui 08 (oito) máquinas que funcionam como servidores em 4 cidades. As 
máquinas são AMD duron 1800 com HD de 80GB. A área de manutenção decidiu pela 
aquisição de 4 HD´s para sobressalentes (1 em cada cidade). Com orçamento de R$ 1.200,00, 
que equipamento deve ser comprado (tipo, capacidade, fabricante,fornecedor)? 
 
P27 – A área de recepção de uma seguradora de grande porte possui 18 atendentes que 
utilizam Pentium 4 – 2.8 GHz com monitor SVGA. Por orientação da diretoria, todos os 
monitores devem ser substituídos por LCD. Temos uma verba de R$ 18.000,00 que pode ser 
consumida em até 18 meses, ou de uma só vez na melhor condição. Que monitor LCD deverá 
ser adquirido (tipo, tamanho, fabricante,fornecedor)?  
 
P28 -  04 HD´s de 40GB para PC Petium III devem ser adquiridos para substituir os antigos e 
já existentes. A disponibilidade orçamentária é de R$ 300,00 por mês, durante 4 meses 
seguidos. Que substitutos devem ser adquiridos (tipo, capacidade, fabricante,fornecedor)? 
 
P29 – 02 (Dois) computadores do Show Room de uma empresa com monitor SVGA 15” e 
que possui outros 02 (dois) computadores naquele ambiente já com monitor LCD precisa 
fazer a atualização dos equipamentos utilizando no máximo R$ 300,00 por mês. Que 
equipamento deverá ser comprado, considerando que serão iguais (tipo, capacidade, 
fabricante,fornecedor)? 
 
P30 – 04 (quatro) Microcomputadores Sempron 2200 com HD 40GB , funcionam como 
servidor de Internet em 4 unidades de uma pequena empresa. Faz-se necessário aumentar a 
capacidade dos  HDs  e para isso novos devem ser adquirido com  valor de até R$ 500,00. 
Que HDs devem ser adquiridos (tipo, capacidade, fabricante,fornecedor)? 
 
P31 – Centro de supervisão e controle de caldeiras de uma industria necessita substituir 4 
monitores para computadores Pentium 4. Os atuais são de 15”, e para a aquisição dos novos 
poderão ser gastos R$ 1.600,00 em uma parcela ou até 4 parcelas de R$ 1.050,00. Que 
monitores devem ser comprados (tipo, capacidade, fabricante,fornecedor)? 
 
P32 – Laboratório de uma universidade necessita substituir 16 HD´s de 40GB dos 
computadores Intel Pentium 4 – 2.8 GHz. A verba disponível é de R$ 3.600,00. Que 
equipamentos devem ser adquiridos (tipo, capacidade, fabricante,fornecedor)? 
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Registros de decisões tomadas com apoio do SADRegistros de decisões tomadas com apoio do SAD

ANEXO E – Telas de Relatório do SAD 

1. Tela para acesso às informações das decisões tomadas 

 

 

 

 

 

 

2. Tela para acesso às informações das decisões tomadas 
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ANEXO F – TELA DO ADMINISTRADOR DO 

CHAT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

154 

TESTES 
TAREFA 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 
MÉDIA 

TAREFA1 2:35:09 0:58:03 1:29:02 0:44:40 0:43:05 0:23:00 0:30:44 0:17:57 0:57:43 

TAREFA2 1:05:14 0:40:36 0:16:52 0:25:33 0:15:15 0:28:10 0:12:35 0:25:30 0:28:43 

TAREFA 3 0:22:37 0:10:41 0:18:39 0:16:48 0:21:22 0:13:48 0:26:34 0:12:09 0:17:50 

TAREFA4 0:13:51 0:11:37 0:06:26 0:16:56 0:10:38 0:21:15 0:26:37 0:05:49 0:14:09 

 

 TEMPO DE DECISÃO - SAD  

t1 t2 t3 t4 t5 t6 t7 t8 Tmédio 
Tarefa 1 

0:03:25 0:02:30 0:03:10 0:03:05 0:03:02 0:02:20 0:01:01 0:03:50 0:02:48 

t9 t10 t11 t12 t13 t14 t15 t16 Tmédio 
Tarefa 2 

0:01:10 0:00:21 0:00:52 0:01:04 0:00:40 0:00:53 0:00:56 0:01:22 0:00:55 

t17 t18 t19 t10 t21 t22 t23 t24 Tmédio 
Tarefa 3 

0:01:36 0:01:12 0:00:58 0:01:42 0:00:43 0:01:31 0:01:26 0:01:37 0:01:21 

t25 t26 t27 t28 t29 t30 t31 t32 Tmédio 
Tarefa 4 

0:01:53 0:01:02 0:02:05 0:00:59 0:01:48 0:01:17 0:02:13 0:01:04 0:01:33 

 

ANEXO G – TEMPO DAS DECISÕES SAD E SAD-G 
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ANEXO H – Exemplo de LOG´s DO SAD-G 

1. Partículas da discussão do grupo  
 

23/09/2005 
09:47:53      

part4       - Tempo médio de acesso: 8,5ms  

23/09/2005 
09:48:23      

part4       Tamanho do Buffer: 8MB  

23/09/2005 
09:49:11      

part4       e a tranquilidade da Seagate  

23/09/2005 
09:50:54      

part4       
porém como na configuração não foi mencionada a placa mãe (mobo) talvez se 
gaste um pouco mais para subistitui-la por uma que tenha atecnologia sata  

23/09/2005 
09:51:39      

part4       o preço desse HD é R$ 303,62  

23/09/2005 
09:52:21      

part4       e pode ser dividido em ate 24 vezes  

23/09/2005 
13:22:29      

facilitador     Entrei na Sala...  

23/09/2005 
13:28:04      

facilitador     
Caros, a posição atual é de SATA 80GB para 2 de vocÊs e SANSUNG 80 Gb 
para part2 e ATA 80 GB para part4. Alerto part4 que sua proposta não está em 
nossa lista de possibilidades.  

23/09/2005 
13:28:17      

facilitador      que saiu da sala.  

26/09/2005 
08:56:08      

part4       Entrei na Sala...  

26/09/2005 
09:04:24      

part4       
Na minha opinião : SEAGATE SATA 80GB R$ 298,00NA ULTRATECH 
concordo com part 3  

26/09/2005 
10:26:40      

part2      Entrei na Sala...  

26/09/2005 
10:28:53      

part2      
Com base nos comentários técnicos, concordo com SEAGATE SATA 80GB R$ 
298,00 ULTRATECH  

26/09/2005 
12:16:25      

part3      Entrei na Sala...  

26/09/2005 
12:18:09      

part3      
Sr. facilitador, percebo que há um concesso para a solução: DISCO RÍGIDO 
SATA SEAGATE 80 7200 RPM 298,00 12 ULTRATECH  

26/09/2005 
13:11:25      

part1      Entrei na Sala...  

26/09/2005 
13:11:58      

part1      
Então fica certo o HD da Ultratech como primeira opção e o da Nagem como 
segunda  

Data de 
início:       

15/09/2005 
00:40:54  
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ANEXO H – Exemplo de LOG SAD-G 

12/09/2005 
09:10:18      

Facilitador    
No momento part1 e 4 possuem a mesma opinião. 2 diferem no fornecedor apenas. 
Podemos ter prieira alternativa em 15 pol faltando definir o fornecedor e em segunda 
17 pol?  

12/09/2005 
09:12:57      

facilitador     que saiu da sala.  

13/09/2005 
11:49:57      

part1      Entrei na Sala...  

13/09/2005 
11:51:20      

part1      creio que um operador de telemarketing não necessite de um monitor de 17"  

13/09/2005 
11:53:33      

part1      A Ultratech não divide a fatura  

13/09/2005 
11:54:29      

part1      
com base nas condições de pagamento, proponho comprarmos o monitor de 15" da 
Aquabyte  

13/09/2005 
11:54:51      

part1      e utilizarmos a Ultratech como segunda opção  

13/09/2005 
11:55:00      

part1      Fechado?  

13/09/2005 
18:29:00      

part3      Entrei na Sala...  

13/09/2005 
18:34:59      

part3      

Errata: MONITOR SVGA SAMSUNG 17 793V 391,00 21/0%-28/2,5% 12 
MICROMAIS, embora concorde que não seja necessário um de 17" o de 15" sairá 
com um custo/capac. maior que esta opção de R$ 23,00 / Pol. além da samsung ser 
líder neste mercado de mon., concordo que pode ser um de 17".  

13/09/2005 
18:35:24      

part3      E a MICROMAIS como fornecedor.  

15/09/2005 
09:36:26      

part2      Entrei na Sala...  

15/09/2005 
09:47:48      

part2      SVGA LG 15" 355,35 MICROMAIS (Com um pequeno prazo de 21 dias sem juros)  

15/09/2005 
13:06:06      

part3      Entrei na Sala...  

15/09/2005 
13:06:25      

part3      Boa tarde!  

15/09/2005 
13:07:22      

part3      
Devido ao alto custo/capac. (Quase R$ 25,00 por POL!) e a capac. não prever um 
crescimento da demanda (Sabemos que em informática a taxa de depreciação é 
altíssima...),  

15/09/2005 
13:08:18      

part3      
gostaria de propor (em uma muito esperada concordância com os prezados) que o 
part1 e o part4 repensassem as suas opções visando a melhor relação 
custo/capacidade, Ok prezado part1 e part4?  

15/09/2005 
13:08:38      

part3      
Tb. devido ao custo/capac. da opção dada pelo part2 ultrapassar a proposta do part1 e 
do part4 e no sentido de atender a real necessidade com o menor gasto possível...  

15/09/2005 
13:08:55      

part3      
, gostaria de propor ao prezado part2 que repensasse a sua opção devido a esta que 
sugiro: MONITOR SVGA SAMSUNG 17 793V 391,00 21/0%-28/2,5% 12 
MICROMAIS, com apenas o custo/capac. De R$ 23,00 / Pol! Ok prezado part2?  

15/09/2005 
13:09:50      

part3      
Mas caso o part2 não concorde fecharei com o part1 e part4, devido ao custo/capac. 
ser menor que o da opção do part2! Ok prezados part1, part4 e part2?  

 


