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Resumo
A dissertação buscou apreciar a conveniência do apoio da abordagem multicriterial

implementada em software em um processo de tomada de decisão de gestão sobre SI. Nasceu

da detecção da necessidade de estudos das principais questões que têm qualificado a

complexidade na gestão sobre SI e da determinação de explorar o uso de métodos e

ferramentas para estruturação e avaliação de decisões. Visou, também, avaliar os impactos do

uso de softwares no apoio à decisão em grupos, taxados de sistemas de apoio à decisão em

grupos. A pesquisa se deu por meio de um estudo de caso, levado a cabo nas secretarias

estaduais do governo do estado do Rio Grande do Norte. A implementação da pesquisa

baseou-se em intervenções, nos moldes da perspectiva pré-experimental, que levaram ao

ambiente real de decisão um apoio derivado de modelos baseados em critérios e atributos para

a decisão de gestão sobre SI no âmbito das organizações. A metodologia empregada  valeu-se

do uso de métodos e técnicas aderentes a cada fase de um processo orientado de decisão: um

processo prospectivo das preocupações estratégicas da gestão sobre SI baseado em delphi, um

exercício prático de avaliação de um modelo AMD computadorizado e uma avaliação das

percepções dos usuários face à conveniência do apoio empreendido no processo. Como idéia

conclusiva, o estudo elucidou sob o foco estrito, as principais preocupações estratégicas da

gestão sobre SI das empresas públicas de informática dos estados brasileiros e constatou

tendências à maior profissionalização da gestão na área de SI. Adicionalmente, verificou-se

que apesar da abordagem sistemática ao processo de decisão aumentar a qualidade da decisão

- controle gerencial, inovação e produtividade – isto não implica na obtenção da satisfação

dos usuários no uso de um SAD-G.

Palavras-chave: Análise Multicriterial. Sistemas de Informação. Processo Decisório.
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Abstract

This work intended to evaluate the helpfulness of software and multicriterial approaches

support in IS management decision making process. It came up from the need of studies about

key issues which has qualified the complexity of SI management and from the determination

to explore the use of methods and tools to structure and evaluate decisions. It also focused on

evaluating the impacts of software on the support to groups decisions. The research took place

through a case study in the Rio Grande do Norte state’s government, where an application

based on interventions, as pre-experimental perspective, realized in real-world decision a

support derived from models based in criteria and attributes from IS management decisions.

The methodology applied used methods and techniques linked to a decision oriented process:

a process prospective with key issues in information systems management based on delphi, a

practical exercise with AMD computing model and an evaluation of the user’s feeling with

the support undertaken in the process. The study conclusion elucidated the main strategic

concerns with IS management in Brazilian states’ government, evidenced trends to the

professionalization of the IS public management. Additionally, it was verified that despite the

systematic approach in decision process to increase quality of the decision - management

control, innovation and productivity - this does not mean there will be full satisfaction from

the GDSS users.

Key-words: Multicriterial Analisys. Information Systems. Making Decision.
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1  Introdução

As constantes mudanças na economia global, o ambiente altamente competitivo, a

necessidade de empresas mais agéis e flexíveis e o grande avanço das tecnologias nos campos

da informação e das comunicações, têm exigido às organizações modernas a busca de

alternativas para gerir seus recursos e alcançar vantagem competitiva.

Da observação desta realidade, Drucker (1997) comenta as redefinições da gestão

organizacional e como as novas roupagens produzidas ganham importância no mundo atual,

exatamente pela existência de tanta ambigüidade, flexibilidade e variação ambiental, onde

dirigentes e tomadores de decisão necessitam de muito mais clareza, tanto nas metas de curto

e longo prazo, quanto nos valores e estratégias organizacionais considerados no

estabelecimento de um equilíbrio nos resultados organizacionais esperados.

Desta forma, um dos maiores desafios que as organizações devem enfrentar é o de

abandonar seus velhos pensamentos e começar a construir uma nova visão de gestão, que

envolva abordagens e metodologias suportadas largamente por conhecimento e fluxos de

informações. Tais considerações, têm recebido cada vez mais atenção, pois complementam as

bases dos modelos de gerenciamento tradicional, habilitando as organizações a lidar com

processos decisórios complexos, nos quais as decisões podem não ser programadas e os

problemas se mostram desestruturados.

Atesta-se que o homem tem feito, ao longo do tempo, uso de abstrações,

heurísticas e raciocínios dedutivos baseados no conhecimento científico disponível à cada

época (BAZERMAN, 2004). Esta ação fez surgir modelos matemáticos bastante úteis à

gestão. Não obstante, defende-se que a percepção dos problemas por parte dos decisores,

tornar-se-á mais apropriada se os diferentes aspectos da realidade, além daqueles possíveis de

quantificação forem explicitamente considerados.
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Assim, em contraste com a abordagem tradicional de solução de problemas, que

assume a existência de uma verdade modelável e quantificável, estudos e aplicações mais

recentes em tomada de decisão complexa, propõem a integração do objetivo com o subjetivo,

do tangível com o intangível, do racional com o emocional (MORENO-JIMÉNEZ, 1998).

Dentro desta nova perspectiva, tem recebido especial destaque a metodologia de

apoio à decisão multicriterial por estar situada na confluência de várias áreas, por envolver

aspectos de natureza qualitativa e quantitativa e por usufruir da utilização de sistemas

interativos de apoio à decisão computadorizados, dedicados a problemas de decisão concretos,

sobretudo em situações complexas e mal estruturadas.

Conforme Laudon e Laudon (2004), os sistemas de informação podem dar suporte

à tomada de decisão de várias maneiras, seja fornecendo informações sobre os diferentes

aspectos de uma situação de decisão, tratando as alternativas de soluções geradas e

exploradas, ou ainda, recuperando casos que demonstrem algumas formas pelas quais outras

decisões foram alcançadas.

Neste estudo, será usada uma sistemática baseada na metodologia multicriterial,

suportada por computador e ajustada às principais preocupações estratégicas na gestão sobre

sistemas de informação, destacadas por gestores e estudiosos da área de sistemas de

informação (SI).

Este primeiro capítulo compreende a introdução que apresenta uma visão geral do

assunto a ser abordado no estudo, seguido do capítulo 2, onde são definidos o problema de

pesquisa, o objetivo geral e os objetivos específicos a que se propõe o estudo e as

justificativas da escolha do presente tema. No capítulo 3 são apresentadas as referências

teórico-conceituais, divididas em quatro dimensões de estudo inter-relacionadas: decisão

individual, grupal e organizacional, processo decisório, tecnologia da informação (TI) e

metodologia mutlticriterial. O capítulo seguinte, intitulado capítulo 4, se dedica à metodologia
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e é apresentado o delineamento da pesquisa, sua estruturação e o software selecionado para

implementação. Também destaca o processo de avaliação, o modelo, os métodos e estratégias

adotados para a coleta e análise de dados. Por último, são exibidos os capítulos 5 e 6 que

designam a análise dos resultados, apresentação das conclusões e apontamento de novas

possibilidades de investigação.
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2  O Contexto do Estudo

A proposta do presente capítulo é apresentar o problema de pesquisa a ser

estudado, o objetivo geral e os objetivos específicos a que se propõe o estudo, bem como as

justificativas que delinearam a escolha deste.

2.1  Definição do Problema

Face à ambiência de mudanças extremamente velozes, de instabilidades

permanentes e de alta imprevisibilidade na qual as organizações estão inseridas, é natural

considerar que o mundo organizacional é mais complexo e ambíguo do que se imagina. Esta

complexidade tem reflexos no processo de tomada de decisão, que passa a lidar com a

imprevisibilidade, a redução nos horizontes de tempo, a mobilização da organização para

adaptação as novidades tecnológicas e demandas públicas e a submissão destas mesmas

decisões a critérios acentuadamente mais sociais (MOTTA, 1995).

Tais considerações têm permitido verificar, nas últimas décadas, uma ampliação

no conjunto das decisões organizacionais “não-programadas”, que exigem dos dirigentes,

além da análise, dicernimento, intuição e criatividade, ou seja, preserva-se a validade dos

processos racionais de decisão, mas se incorpora aos mesmos valores antes desprezados como

atitudes intuitivas. Trata-se da adaptação do processo de tomada de decisão às exigências de

uma realidade empresarial cada vez mais anárquica e às práticas de decisão cada vez mais

fragmentadas e descontínuas, tomando como base informações ainda incompletas.

A área de SI nas empresas tem estado intimamente ligada à maioria das grandes

mudanças organizacionais dos últimos tempos. Seu papel, presença e relevância para o

sucesso do negócio sofreram alterações significativas, viabilizando a implementação de
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inúmeras teorias e práticas de gestão, como a contribuição com a automação dos processos,  a

disponibilização de instrumentos para a integração interna e externa com fornecedores,

clientes e parceiros, até a participação em projetos de gestão da qualidade total, cadeia de

suprimentos (supply chain), estratégias de compras e suprimentos de materiais (sourcing)  e

outros. Através do uso da tecnologia da informação (TI), seja nos esforços de planejamento

estratégico, de relacionamento com clientes, de comunicação interna e institucional, na

corrida para ajustar as empresas aos planos econômicos e, naturalmente, em todos os projetos

de atualização do parque tecnológico (hardware, software e redes), ampliou-se a presença da

tecnologia em quase todos os processos empresariais, ocasionando relevantes investimentos

em capacitação,  em novas ferramentas para os usuários e em novos sistemas de informação

empresariais, enfim concretizou-se nas empresas a gestão da informação.

Apesar do uso da tecnologia da informação estar fortemente associado a cada uma

dessas ondas de mudança, paradoxalmente, observa-se que muito pouco foi feito para

modernizar as ferramentas e as técnicas de gestão que são aplicadas na própria área de SI nas

empresas. Isto porque, foram outras questões que levaram tantas empresas a empreender

grande parte de suas mudanças nos últimos anos: clientes insatisfeitos ou desinformados,

pressões por redução de custos e por melhoria dos serviços, desafios crescentes na gestão de

projetos e dos fornecedores, questionamentos sobre a qualidade necessária, a desejada e a

percebida pelos clientes e muita preocupação com mecanismos eficazes de comunicação.

Uma nova visão com relação à complexidade envolvida no processo de tomada de

decisão está sendo demandada face as características da área de SI, requerendo o uso de

abordagens e metodologias de gestão mais flexíveis e abertas. Flexível, na perspectiva de

prover o apoio à resolução de problemas incorporando aspectos da subjetividade humana e

aberta, por apontar para a possibilidade de aplicação de novas técnicas e recursos tecnológicos

disponíveis.
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Dentre as principais questões que têm qualificado a complexidade das decisões de

gestão sobre SI pode-se destacar:

• a pluralidade de alternativas - o número de alternativas de decisão de

aquisição de sistemas de informação tem crescido dramaticamente. Se antes,

os departamentos de informática construíam seus próprios sistemas de

informação e negociavam com apenas um fornecedor, atualmente, o conceito

de um único fornecedor foi quase abandonado, havendo numerosas

alternativas para a aquisição do software;

• a multiplicidade de objetivos - o número e a natureza de objetivos sob

diferentes critérios e restrições de decisões têm se modificado e por não

estarem limitados apenas aos interesses relacionados a uma área, congregam

perspectivas muitas vezes conflitantes, mal definidas e dificilmente

mensuráveis;

• as mudanças no ambiente - as decisões sobre SI estão inseridas num cenário

de transformações sociais, políticas, econômicas e tecnológicas de alta

volatilidade;

• o papel desempenhado pela tecnologia da informação -  a percepção da

tecnologia da informação para criação de vantagem competitiva e

alavancagem dos negócios.

O tratamento da problemática de decisão de gestão sobre SI esteve baseado

apenas em aspectos técnicos restritivos (HUIZINGH e VROLIJK,1994). No entanto, tal

consideração, na maioria das vezes, depende da assunção errônea de que há independência

entre os projetos e os critérios organizacionais. Assim, escolher um projeto sem considerar a

interdependência de fatores pode provocar desperdícios de recursos para organização.
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Isto posto, tem-se a necessidade de se tratar a decisão de gestão sobre SI

holisticamente, inserindo no processo decisório, informações sobre as preferências e

preocupações estratégicas dos decisores, ou seja, possibilitando que diversas óticas, pessoas e

objetivos sejam conjugados no olhar sobre o processo de decisão.

Na visão de Saaty (1980; 1988; 1990; 2004), quando se trata de problemas de

tomada de decisão, em geral, se avalia e considera um grande número de elementos que a

priori são incomparáveis entre si de forma direta, cabendo o estabelecimento de um método

que agregue a tais elementos propriedades comuns, para então, compará-los.

Vincke (1992) corrobora com esta visão, quando destaca que a metodologia

multicriterial de apoio à decisão fornece ao decisor um ferramental que o capacita a avançar

na solução de problemas de decisão, que possuem muitas vezes pontos de vistas e critérios

divergentes.

Neste sentido, surge a seguinte questão de pesquisa: como os conceitos e

contribuições da abordagem multicriterial podem ser utilizados na avaliação de um

modelo para apoiar decisões de gestão sobre SI ?

2.2 Objetivos

2.2.1  Objetivo geral

O objetivo geral da pesquisa é avaliar o uso de um modelo baseado numa

abordagem multicriterial para apoiar decisões de gestão sobre sistemas de informação nas

secretarias de governo do estado do Rio Grande do Norte.
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2.2.2  Objetivos específicos

• Estabelecer estudos em tomada de decisão sobre SI sob o olhar das

preocupações estratégicas dos gestores de sistemas de informação;

• Testar ferramentas disponibilizadas pela tecnologia da informação para apoiar

a gestão da própria área;

• Avaliar os impactos do uso de softwares que suportem a metodologia

multicriterial em decisões de gerenciamento de sistemas de informação;

• Identificar o surgimento de novas preocupações estratégicas da gestão sobre

SI na atualidade.

2.3  Justificativa

Nas últimas décadas as preocupações dos gestores de SI se concentraram no

desenvolvimento de aplicações para suportar operações e tomada de decisão de finanças,

produções, marketing, logística, ou seja, nas atividades organizacionais básicas (HUIZINGH

e VROLIJK,1994).

Recentemente, têm sido exploradas atividades técnicas na função de SI com a

possibilidade de usar aplicações para suportar as próprias atividades sobre SI, sendo os

exemplos mais conhecidos as ferramentas de diagramação, geradores de tela, código e

relatório; e as ferramentas de gerenciamento de configuração. Tais ferramentas de apoio são

geralmente conhecidas como ferramentas CASE (Computer-Aided Software Engineering). No

entanto, com a complexidade crescente da tomada de decisão sobre SI, há uma necessidade de

estender também o suporte da tecnologia de informação à gestão sobre SI.

De fato, as decisões que envolvem a identificação e seleção de projetos em SI têm

sido feita no processo de planejamento de sistemas de informação pelo uso de métodos como:
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ranqueamento (BUSS, 1983), análise de custo-benefício (HARES e ROYLE, 1994). Contudo,

o enfoque quantitativo dado pelos métodos antes destacados, restringe a aplicação destes em

processo de tomada de decisão sobre SI na atualidade, dada a aplicabilidade limitada dos

métodos matemáticos que buscam encontrar respostas puramente objetivas, em geral

financeiras, para as dificuldades encontradas nos processos decisórios reais (BETENCOURT,

2000).

Dentro deste contexto, surge a motivação para realizar a pesquisa em tela, pela

percepção da necessidade de incorporação de elementos relevantes com enfoque qualitativo

para o tratamento de decisão de gestão sobre SI, percepção esta pautada, também, por uma

visão integradora do processo de decisão organizacional, que exalta como fundamental o

aspecto humano e pela relevância para a organização pública que caminha em direção ao uso

mais abrangente de SI, extrapolando as tarefas rotineiras e valorizando a informação como

estratégica para a administração e para a sociedade.

Além disso, há carência de estudos que visem a busca e construção de métodos

ajustados a problemas reais na gestão sobre SI nas organizações, capazes de serem aceitos

pelos atores do processo decisório como representativos das suas percepções sobre o

problema e que possam ser utilizados para gerar e avaliar ações.

Ademais, apesar dos trabalhos extensivos que demonstram a aplicabilidade da

metodologia multicriterial em aplicações do mundo real (BANA e COSTA e VANSNICK,

1997; BETENCOURT, 2000), não poucas referências de estudos que envolvem esta

metodologia com as perspectivas estratégicas dos gestores, inclusive em SI, ao menos no

Nordeste do Brasil.

Por fim, destaca-se, ainda, a oportunidade prática para aplicação da pesquisa no

ambiente natural dos sujeitos, um governo estadual, onde existe uma pluralidade de



24

perspectivas envolvida na decisão, configurando-se num ambiente bastante fértil para teste e

avaliação do modelo.
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3  Referências Conceituais

A proposta do presente capítulo é apresentar o referencial teórico-conceitual que

servirá de suporte à pesquisa. Desta forma, são abordados os aspectos que envolvem a decisão

no âmbito organizacional, com detalhes das características dos indivíduos e dos grupos

intervenientes, os processos decisórios, a metodologia multicriterial e a tecnologia da

informação, vista sob o ângulo dos sistemas de informação. Ao final do capítulo é esboçado o

modelo conceitual da pesquisa.

Em linhas gerais, o que se pretende estudar pode ser visualizado na figura 1. O

esquema parte das construções epistemológicas que embasam a racionalidade humana,

apresenta características do campo cognitivo do indivíduo em processos de decisão e também

aspectos inerentes às decisões no contexto organizacional, que findam por estrututurar o

campo do processo decisório.

Tomando como base este aparato conceitual, são verificados alguns princípios da

metodologia multicriterial, bem como, o suporte da tecnologia da informação para

implementação desta metodologia. Tais considerações possibilitarão experimentar a

construção de uma sistemática ajustada aos decisores para apoiar decisão de gestão sobre SI.

Figura 1(3) - Roteiro das referências conceituais da pesquisa
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3.1  Reflexões Epistemológicas

Fatores de várias naturezas: biológicos, ambientais, psicológicos, sociais;

colaboram para gerar um modelo mental, cujas características cognitivas influenciam a

propriedade e quantidade dos diversos elementos envolvidos no processo de tomada de

decisão.

Como os modelos mentais reforçam crenças e valores, o conjunto de informações

e contextos pertinentes ao processo de tomada de decisão tendem a fluir com maior facilidade

quando estão em sintonia com o paradigma no qual o indivíduo está envolvido.

Segundo Simon (1971), a escolha individual ocorre num ambiente de pressupostos

– premissas que são aceitas pelo indivíduo como bases para sua escolha – e o comportamento

é flexível apenas dentro dos limites fixados por esses pressupostos. Não obstante, pode-se

alcançar um grau mais elevado de integração e racionalidade, porque o próprio meio ambiente

da escolha pode ser deliberadamente escolhido e modificado.

Assim sendo, mesmo considerando que as percepções de mundo das pessoas terão

variações e que as suas preferências podem também diferir, é importante tentar compreender

as diferentes abordagens por meio das quais diferentes atores podem encarar o tratamento de

uma questão em estudo (PIDD, 1998).

Um conceito chave nesta consideração é a racionalidade, “a capacidade de usar a

razão para conhecer, julgar e elaborar pensamentos e explicações [...]” (PEREIRA e

FONSECA, 1997, p.177). No entanto, a afirmação de que o ser humano é sempre, ou

geralmente, racional é uma concepção errônea, impregnada pela teoria política de caráter

utilitarista e grande parte da teoria econômica clássica, mas que foi decisivamente refutada

pelos progressos nos campos da psicologia e da sociologia (SIMON, 1971).

A razão humana tem limites, especialmente quando operando em condições de

considerável incerteza, pois a capacidade do cérebro humano para processar informações é



27

limitada e, além disso, recebe influência dos aspectos subjetivos experienciados pelo

indivíduo em decisões anteriores e das suas crenças.

Há então uma racionalidade limitada, cuja essência é baseada em noções de

comportamento e em observações das maneiras pelas quais as decisões são realmente tomadas

na prática. Ao se considerar valores subjetivos, amplia-se o horizonte de entendimento do

problema e conseqüentemente a decisão é aperfeiçoada com a experiência e a aprendizagem

do comportamento humano.

De fato, quando a razão por si só não é capaz de impor uma escolha pela ação

mais eficiente, esta mesma razão procura um meio indireto de comprometer o agente com

uma conduta que preserve sua racionalidade acima da vontade fraca, ou seja, quando a razão é

imperfeita, a melhor maneira de alguém evitar uma atitude irracional seria o

comprometimento, sob algumas condições definidoras, com várias restrições inibidoras que

limitassem o predomínio de desejos prejudiciais à obtenção de um fim. Sendo assim, a razão

busca o melhor modo de realizar os desejos, as preferências, os vícios de uma pessoa, dadas

suas crenças e experiências (ELSTER, 1999).

Desta forma, em contraste com a visão de racionalidade predominante na

economia clássica, que busca a maximização da utilidade, a racionalidade limitada não está

centrada no resultado de uma deliberação, mas na natureza do processo de deliberação, ou

seja, o foco está no processo de busca racional e este processo é o que permite aos decisores

diante da escassez de recursos organizacionais e das limitações de tempo, contentarem-se em

obter um número limitado de informações, em um nível satisfatório, que lhes permitam

identificar os problemas e algumas soluções alternativas.
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3.2  Decisão em Organizações

Considerando-se a natureza epistemológica do que foi escrito na seção 3.1.,

observa-se que a organização pode alterar os limites da racionalidade dos seus membros,

criando ou mudando o ambiente organizacional onde as decisões se realizam, ou seja, o

ambiente organizacional é desenhado para que o individuo pratique uma abordagem mais

próxima da racionalidade, com orientação do julgamento em termos de objetivos

organizacionais (SIMON, 1971).

Por outro lado, como a organização não é monolítica, pois age como uma coalizão

em deslocamento contínuo e com múltiplos objetivos, busca suportar gerentes, trabalhadores,

acionistas, fornecedores, clientes, parceiros, que possuem objetivos e preferências

divergentes. Assim, os objetivos organizacionais são ajustados por um processo de

negociação que ocorre entre membros da coalizão dominante (CYERT e MARCH, 1963).

Na busca da satisfação de seus próprios interesses e em face das limitações para

determinar completamente quais os objetivos que a organização deve perseguir, os vários

grupos aliam-se uns aos outros quando compartilham de interesses similares e negociam com

aqueles de interesses divergentes, mas cuja participação é essencial. Cada acordo negociado

entre grupos possui restrições, em que pese a organização considerar qual o curso de ação

aceitável. Dessa forma, os objetivos transformam-se em indicações complexas de preferências

que sumarizam as múltiplas condições que qualquer escolha aceitável deveria encontrar.

Assim, no complexo sistema organizacional, as decisões são atingidas levando-se

em consideração (CYERT e MARCH, 1963):

• a quase-resolução de conflitos: como uma organização é uma coalizão de

conflitos de interesses, esta tem que recorrer a um número de métodos para

resolver conflitos. Estes métodos não conseguem realmente o consenso, mas

permitem que a organização continue operando apesar das divergências não
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resolvidas. Para tanto, vale-se da racionalidade dentro de um domínio

especializado, de um nível aceitável de regras de decisão e da atenção

seqüencial aos objetivos;

• a diminuição da incerteza: as organizações agem para evitar a incerteza, seja

usando as regras de decisão para enfatizar reações de curto prazo, ao invés de

tentar antecipar eventos incertos de longo prazo, seja combinando num

ambiente negociado as imposições dos planos, de procedimentos padrão, de

tradição e de contratos no ambiente;

• a busca por soluções de problemas: é o meio pelo qual as organizações

determinam que escolhas são pensadas para estarem disponíveis. A ocorrência

do problema inicia pela busca de caminhos para resolvê-lo e cessa quando este

caminho é encontrado, sendo a busca por uma nova solução concentrada nas

proximidades de uma outra já utilizada, com vieses de treinamento,

experiência e objetivos dos participantes;

• a aprendizagem organizacional: os objetivos são adaptados avaliando-se a

experiência passada e comparando com outras organizações.

Tais considerações tornam possível estabelecer relações que permitem observar a

tomada de decisão sobre diferentes óticas.

Face às características elucidadas no presente estudo, far-se-á bastante útil

apreciar a tomada de decisão no olhar sobre o nível de incerteza e conflitos, que apresenta

quatro perspectivas destacadas a seguir e ilustradas na figura 2: racional (quando os

problemas são bem definidos, com fases de definição e operação claras e muitas vezes

repetidas); política (quando os problemas envolvem a conciliação de múltiplos objetivos e

interesses dos atores); processual (apesar do conhecimento da operacionalização do problema,
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algum fator ou variável pode influenciar no resultado) e, por último, o ambíguo (que envolve

possibilidades de risco e descrição imprecisa ou difusa do problema).

Certamente a escolha de um modelo de tomada de decisão dentre as variantes

argüidas não é um problema trivial, dado o número de perspectivas envolvidas e as

possibilidades de caracterização da decisão atrelados: “a escolha de um modelo de decisão

depende da finalidade de decisão, da limitação de tempo e custo e da complexidade do

problema” (SHIMIZU, 2001, p. 30).

3.3  Decisões Individuais

Conforme Barnard (1971), o indivíduo tem seu poder de escolha limitado e

encontrar uma razão pela qual alguma coisa não possa ser feita, é um método comum de

decidir o que deve ser feito. Assim, a tentativa de limitar as condições de escolha, de forma

que se torne praticável o exercício da capacidade de querer, é o que se chama de criar ou

realizar um ‘propósito’ ou ‘finalidade’.

Figura 2 (3) – Perspectivas de tomada de decisão
     Fonte: Adaptado de Shimizu(2001, p. 32)
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Simon (1971) argumenta que uma das funções de uma organização consiste em

situar seus membros num ambiente psicológico que condicione suas decisões aos objetivos da

organização e lhes proporcione as informações necessárias para tomar corretamente as

decisões. As informações não podem ser insuficientes, a ponto de arriscar uma deliberação

que ignore os diversos fatores de riscos, nem excessivas a ponto de tornar o processo de

raciocínio lento e oneroso para o indivíduo.

A busca pela conciliação entre os anseios individuais (atingir seus próprios

propósitos e superar suas próprias limitações) e os anseios organizacionais (objetivos) fazem

com que os indivíduos assumam certos tipos de comportamentos, denominados de papéis, que

consistem basicamente em um padrão de comportamento que se espera do indivíduo dentro de

uma unidade funcional (MOTTA e VASCONCELOS, 2002).

O papel representa a especificação de algumas premissas que entram nas decisões

de um indivíduo. Inúmeras premissas de outra natureza compõem as mesmas decisões, dentre

as quais destacam-se as premissas informativas e as premissas temperamentais, que

representam a expressão da personalidade e são elementos do passado, advindos por exemplo,

do processo de socialização, no qual o indivíduo foi introduzido ao mundo e à sociedade

(SIMON, 1971).

A ação humana dentro da organização é, pois, produto da posição ocupada pelo

indivíduo no contexto da decisão e de suas características mentais, cognitivas e afetivas.

Como estes elementos podem mudar posteriormente e outros desejos, informações,

prioridades podem ser estabelecidas, conclui-se que a decisão é contingencial, relativa a um

dado momento e contexto sócio-organizacional.

Face às limitações em lidar com a complexidade do contexto, as decisões são

fortemente influenciadas por abstrações pessoais, valores e características da personalidade do

decisor, sendo, em geral, considerados apenas subconjuntos de alternativas possíveis, justo
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aqueles mais preferidos ou mais conhecidos e decididamente guiados por dois elementos

básicos: o fim a ser obtido e os meios que levam à consecução deste fim.

A adoção de um modelo de racionalidade e, por conseguinte, o uso de uma

abordagem para o tratamento de decisões, pode ocasionar algumas desvantagens: menor

efetividade em relação à comunicação humana, aumento do custo, redução da ambigüidade

(que pode não ser desejável), limitação na intuição e criatividade humana (ROBERTS e

HUNT, 1991).

Constata-se, então, que, na esfera do indivíduo, o processo de tomada de decisões

é uma tentativa racional de alcançar os objetivos organizacionais, sendo que esta tentativa

começa e termina com julgamentos, tendo no seu ínterim, requisições de criatividade,

habilidades quantitativas e experiência (ROBBINS, 1981).

3.3.1  Fatores subjetivos no processo decisório individual

Uma variedade de complexos fatores influencia o processo de tomada de decisão,

principalmente quando este envolve aspectos mais subjetivos, que estão ligados às

características da natureza humana e sujeito às limitações do seu comportamento e do seu

sistema de valores. A diagramação proposta na figura 3, ilustra os enfoques pessoais e

situacionais pertinentes ao processo decisório, descritos em detalhes nas seções subseqüentes.
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Figura 3 (3) – Enfoques pessoais e situacionais do processo decisório
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3.3.1.1  Sistemas de valores pessoais

Segundo Robbins (1981) os valores refletem as interações individuais dentro de

uma minicultura e, como tais, são determinantes significativos daquilo que se considera ser de

importância primária e definidores das opções a serem escolhidas num conjunto de

alternativas. Assim, toda decisão envolve valores individuais e estes podem então ser vistos

fundamentalmente em duas categorias, conforme proposição de Pereira e Fonseca (1997):

• Valores de competência – estão ligados aos sistemas conceituais que o

indivíduo desenvolve para compreender o mundo. O indivíduo constrói

categorias segundo as quais organiza o mundo, suas experiências e busca

preservá-las como balizadores;

• Valores de avaliação – estão ligados a julgamentos de valor e como tal estão

profundamente ligados às percepções.

Quando se toma uma decisão a influência destas “funções do inconsciente” não

diretamente relacionadas com a questão a ser decidida está mais presente do que normalmente

se estima (PEREIRA e FONSECA,1997).

3.3.1.2  Intuição

Há, em geral, certa aceitação que muitas decisões são intuitivas considerando que

os decisores acreditam em seus julgamentos sem referenciar-se a processos de tomada de

decisão estabelecidos. Decisões intuitivas freqüentemente produzem resultados excepcionais,

apesar de resultados desastrosos não serem incomuns (HAMMOND et al, 1999). O

julgamento intuitivo do decisor pode ser uma combinação de heurística, ponderações, ou até

métodos analíticos que se tornaram suficientemente incorporados dentro do processo de

tomada de decisão do decisor parecendo ao mesmo ser algo intuitivo (MOTTA e

VASCONCELOS, 2002).
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O fato de existirem decisores com uma ampla diversidade de habilidades para

tomada de decisão e com capacidade de aplicá-las apropriadamente através da intuição, pode

fazer do julgamento intuitivo, em certos casos, algo realmente superior à análise formal

analítica (BAZERMAN, 2004). Este rompante intuitivo habilita um decisor a antecipar-se aos

cálculos formais e aceitá-los ou rejeitá-los com base em seus julgamentos.

Embora, em geral as decisões intuitivas sejam mais rápidas e simples, dois

problemas são comumente identificados em um processo deste tipo: inconsistências derivadas

do aspecto circunstancial e distorções associadas aos vieses pessoais.

3.3.1.3  Disposição ao risco

Se a tolerância ao risco de cada indivíduo expressa a disposição que este possui

em aceitar riscos pensando em termos de conveniência das alternativas uma em relação às

outras, então, “a atitude de alguém em relação ao risco é tão individual quanto a sua própria

personalidade” (HAMMOND et al, 1999, p. 124).

Em adição à citação exposta, observa-se que quanto mais convenientes as

conseqüências positivas de um fator de risco em relação às conseqüências negativas, mais

disposto estará o indivíduo em correr os riscos necessários para obtê-las. No entanto, fazer

uma escolha também requer a avaliação da probabilidade em que elas ocorram, logo, quanto

mais prováveis os resultados com conseqüências positivas e menos prováveis aqueles com

conseqüências negativas, mais convenientes serão as escolhas.

3.3.1.4  Limitações no processamento humano

Decisões são tomadas dentro de um ambiente de racionalidade limitada, onde o

decisor não dispõe de todas as informações necessárias e caso as tivesse possuiria limites de

capacidade cognitiva para tratá-las.
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Conforme Robbins (1981), outra limitação diz respeito à dependência para

reunião e recepção de informações, uma vez que nem todos os dados podem ser verificados,

restando ao decisor tomar decisões sobre dados filtrados pelas percepções dos outros.

3.3.1.5  Comportamentos políticos e de poder

O poder influencia fortemente as decisões, seja do ponto de vista do contexto,

quando delimita o campo e estrutura o espaço nos quais as decisões são tomadas, seja do

ponto de vista do indivíduo, quando contribui com a preocupação em proteger seus interesses

próprios e repelir desafios à sua capacidade de decidir. Tal perspectiva, ganha ainda mais

importância, como destacam Pereira e Fonseca (1997), graças ao fato do poder ter

características utilitárias e manipuladoras, podendo ser potencializado quando exercido por

uma liderança. Robbins (1981) corrobora com esta visão, no entanto, realça que o

comportamento político resulta na maioria das vezes em decisões satisfatórias, ao invés de

maximizantes.

3.3.1.6  Criatividade

No uso geral, criatividade significa um talento para forjar combinações únicas e

associações incomuns de idéias. Para Robbins (1981) a criatividade pode ser encarada como

um atributo possuído por todas as pessoas. No entanto, mesmo possuindo algum potencial

criativo algumas pessoas possuem habilidades inerentes que as tornam mais bem sucedidas

que outros na utilização deste potencial.

Dada a constatação da existência inerente de ambiguidades, incertezas, vieses e

conflitos e todos esses fatores subjetivos sugerirem coalizões e negociações num contexto de

análise do sistema social, parte-se, agora, para o estudo mais amplo do fenômeno decisório,

além do indivíduo. Tal abordagem é sugerida por Simon (1971) quando propõe que o
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conhecimento obtido na resolução de problemas e tomada de decisão individual pode ser

expandido a entidades sociais maiores, tais como os grupos.

3.4  Decisão em grupos

Um grupo pode ser definido como duas ou mais pessoas em interação com

influências múltiplas (SHAW, 1981). Corroborando com esta visão, Dornelas (2000)

acrescenta a noção de tarefa à análise de grupo, quando avalia o grupo como atores em

diferentes papéis sob um conjunto de relações que influenciam, por vezes, as tarefas

executadas.

Nota-se, então, que na análise de grupo, é possível observar diferenças nos

resultados das “tarefas” de decisão, diferenças estas definidas em termos de velocidade para

obtenção de soluções, quantidade de equívocos, satisfação dos membros, coesão de grupo.

Tais diferenças flutuam em função da natureza de composição dos grupos, da interação social

entre membros do grupo e do processo de decisão usado (MILLIKEN e VOLLRATH, 1991).

Do ponto de vista da composição, averigua-se a influência da intencionalidade no

comportamento do grupo. As implicações desta intencionalidade, fundamentada em grande

número de estudos, suscitam variações nos processos de decisão como dependentes de

tamanho, proximidade, cognição, formalidade, idade, instrução, hierarquia, condições sócio-

econômicas e outras (McGRATH, 1984).

Um outro fator a constatar na decisão em grupo, diz respeito a interação existente

entre seus membros. Na visão de Roberts e Hunt (1991), para que um grupo exista é preciso

que seus membros tenham confiança nesta existência e estejam motivados para permanecer

juntos (pelo menos, na expectativa de satisfação de algum de seus objetivos). DeSanctis e

Gallupe (1987) também destacam a motivação como um fator de análise de grupo, quando

afirmam ser o objetivo de um grupo a utilização dos recursos construídos por cada indivíduo
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num dado evento comum e a geração de um alto nível de motivação para resolução de

problemas e implementação das decisões. Assim, a idéia da motivação coexiste com a de

conflito em trabalhos de grupo, o que requer especial atenção, dada a possibilidade de

impactos significativos destas nos resultados obtidos pelo grupo.

O conflito, contudo, não deve ser sempre visto como um fator degradante, haja

vista a possibilidade de introdução de procedimentos padrão para execução de tarefas e

dispositivos para diminuição de ruídos de comunicação, o que proporcionará caminhar em

direção a obtenção de um consenso (conciliação dos vários pontos de vista). No entanto,

Dornelas (2000) adverte que apenas o conhecimento a priori dos contextos associados aos

tipos de tarefas não elimina situações de conflito e discórdia comuns em atividades de grupo.

Complementa-se esta visão, recorrendo-se a McGrath (1991) que destaca que os

grupos possuem características próprias, capacidade de execução de múltiplas tarefas, foco de

engajamento pontual e envolvimento com cruciais problemas de tempo, o que aquele

renomado autor denomina de abordagem TIP (time, interaction e performance).

Assim, o processo de decisão organizacional, tem seu ambiente desenhado para

que os grupos busquem, de fato, tomar decisões, sendo implementado pela conjugação de

normas e procedimentos e pela experiência conjugada de seus membros. Vê-se, então, a

tomada de decisão em grupo como a junção do esforço de dois ou mais indivíduos co-

responsáveis pela detecção de um problema, elaboração da natureza do problema, geração de

possíveis soluções, avaliação de soluções potenciais ou formulação de estratégias para

implementação de soluções (DeSANCTIS e GALLUPE, 1987).

Todo este arrazoado sugere pelo menos um motivo simples para as possíveis

diferenças de performance em tomada de decisão em grupo: a construção das múltiplas

perspectivas para o grupo e para as tarefas, dada a multiplicidade de visões na identificação

dos problemas e a ampliação em número e escopo de alternativas pelos diversos membros do
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grupo. Esta idéia geral é contrabalanceada com a evidência de perdas nos processos em

grupos, nascida a partir de conflitos interpessoais e de papéis (MASON e MITROFF, 1981).

Essa dualidade de ambiência, sugere um tratamento da tomada de decisão em grupo, passível

de estruturação (tarefas) e suporte tecnológico, conforme ilustra a figura 4.

Considerando a simplificação sugerida pela racionalidade limitada e tratados

alguns dos elementos intervenientes, quer ao nível do indivíduo, quer ao nível do grupo,

parte-se, agora, rumo ao estudo dos meios pelos quais é possível analisar a tomada de decisão

como um processo.

3.5  Processo Decisório Organizacional

As decisões são tomadas como resposta a uma finalidade, seja um problema a ser

resolvido, uma necessidade a ser satisfeita ou um objetivo a ser alcançado. Como tal, estas

envolvem uma seqüência de estados, ou seja, uma seqüência de passos ou fases que guiam as

ações até que se chegue aos propósitos pretendidos. Esta trajetória é denominada de processo

de tomada de decisão ou processo decisório.

Figura 4 (3) – Um framework conceitual de um sistema de suporte a grupo
Fonte: Adaptado de Chen e Liou (1991, p. 335)
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A teoria que normatiza este processo, a teoria da decisão, parte do pressuposto de

que os indivíduos são capazes de expressar suas preferências básicas e são racionais quando

diante de situações de decisões simples. Já quando diante de situações complexas, o individuo

pode fazer uso de abordagens metodológicas que visam ampliar a capacidade humana de

entender o contexto e processar mais informações.

Neste trabalho, por questão de foco, a opção de aprofundamento na literatura dar-

se-á na busca pelo processo decisório em organizações.

3.5.1  Os níveis do processo decisório

O processo de tomada de decisão pode ser classificado em função do nível

organizacional, correspondendo aos níveis estratégico, tático e operacional de uma

organização (ANTHONY, 1965).

A tomada de decisão no nível estratégico determina os objetivos, os recursos, as

políticas e os rumos de uma organização. Já a tomada de decisão no nível tático preocupa-se

principalmente com a eficiência e com a eficácia com que os recursos são usados e com a

gestão das unidades operacionais. Por fim, a tomada de decisão no nível operacional

determina como serão realizadas as tarefas específicas. Neste nível a grande maioria das

decisões é programada e os procedimentos a serem seguidos são, em geral, estáveis, o que

resulta em respostas mais imediatas. A figura 5 esboça a síntese das nuances de decisão em

cada nível organizacional.
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Por outro lado, as decisões podem ser observadas sob o olhar do nível de

informação requerida e de métodos de processamento, do detalhamento e repetitividade das

tarefas que a compõem, dos recursos envolvidos e dos critérios para sua avaliação, conforme

ressalta a clássica proposta de Simon (1947) no que concerne à estruturação das decisões.

Face às considerações que norteiam a tomada de decisão em cada um dos níveis

clássicos organizacionais e do esforço de classificação das decisões, com vistas a atingir os

propósitos estabelecidos em cada esfera organizacional, é possível empreender uma relação

cuja síntese pode ser observada no quadro 1.

A síntese exibida, remete a apreciar o esforço organizacional em estruturar os

processos de negócio e sistematizar o tratamento de informações, a fim de reduzir incertezas,

Níveis OrganizacionaisDecisões
Operacional Tático Estratégico

Características Bem definida,
repetitiva

Processo definido,
resultado variável

Objetivos definidos,
escolha de alternativasEstruturadas

Complexidade Nenhuma Baixa Média
Características Bem definida,

rotina variada
Tratadas por

processos específicos
Objetivos definidos,
tratamento políticoSemi

estruturadas Complexidade Baixa Média Alta
Características Rotina sujeita a

imprevistos
Tratadas por

processos gerais
Objetivos não explícitos,

experiência e intuiçãoNão
estruturadas Complexidade Baixa Média Alta

Quadro 1 (3) – Decisões nos níveis organizacionais
Fonte: Adaptado de Shimizu (2001)
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Figura 5 (3) – Níveis de decisão
Fonte: Adaptado de Anthony (1965)
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ineficiências e erros e satisfazer seus objetivos. A estruturação usual para confrontar tal

amplitude decisória, congrega “mecanismos” – ilustrados na figura 6 - baseados em:

• atividades departamentais: requerem a implementação de regras

organizacionais, reduzindo o foco a um departamento (ORTON e WEICK,

1990);

• procedimentos de operação padrão (standard operation procedures - SOP):

cuja presença significa a redução da  necessidade de coletar informações, pois

a experiência organizacional respectiva a um dado problema é armazenada em

programas, o que permite estender a distribuição de tarefas complexas a um

número maior de pessoas antes julgadas inaptas a solucioná-las (CYERT e

MARCH, 1963);

• cultura: compreende a incorporação de prioridades específicas da organização

e normas que os membros possuem internalizadas (SCHEIN, 1985). Em certa

extensão, as normas internalizadas podem substituir SOP’s escritos dada a

vantagem de sua incorporação à cultura permitir um maior grau de

flexibilidade, identificação e motivação;

• comunicação: em muitos casos, as informações necessárias à execução de uma

dada tarefa não estão disponíveis. A organização pode usar os sistemas de

informação para prover informações pré-selecionadas aos decisores e

aproximá-los do seu foco de atenção;

• hierarquia: algumas definições são estabelecidas pelos membros do nível mais

alto da organização. Os membros de outros níveis organizacionais

normalmente não podem e não precisam questionar decisões tomadas pelos

níveis mais altos e, isto, reduz a complexidade e a incerteza.
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 A análise da relação destacada no quadro 1 (p. 41), aliada à existência dos

“mecanismos” organizacionais de estruturação, apontam para a intenção das organizações em

definir e caracterizar o ambiente do processo de decisão. Alter (1999), no entanto, adverte

para o fato de que a imposição excessiva de estruturação pode vir a tornar-se um fator inibidor

da criatividade no processo, em especial se vislumbrado o apoio da tecnologia em diferentes

níveis de estruturação de processos.

 Como visto no quadro 2, um grau diferente de estruturação pode ser aplicado em

diferentes situações: rotinização pertinente para etapas do processo que manuseiam

informação de forma totalmente estruturada (substituição de pessoas por tecnologia); regras e

procedimentos, aplicados em etapas do processo que são largamente repetitivos, mas que

envolvem algum grau de julgamento; por último, modelos, ferramentas e informações em

Grau de estruturação imposto: Abordagem para estruturação imposta
Substituir pessoas com tecnologiaAltíssimo:

Rotinização Automatizar o trabalho

Controlar etapas de trabalhoAlto:
Reforço de regras e procedimentos Prover guia, em tempo real, das etapas do processo de trabalho

executado por pessoas
Usar um modelo para avaliar ou otimizar uma decisão potencial

Prover ferramenta especializada ou de propósito geral que ajude
pessoas em seu trabalho

Baixo:
Acesso a ferramentas e informações

Prover informação filtrada, formatada e sumarizada para uso
eficiente.

Quadro 2 (3) – Níveis de estruturação impostos pela tecnologia
Fonte: Adaptado de Alter (1999)

Figura 6 (3) – “Mecanismos” de redução da amplitude decisória
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situações não estruturadas, onde muitas vezes usuários potenciais podem não saber como

aplicá-los.

3.5.2  As etapas do processo decisório

O processo decisório pode ser visto compreendendo duas etapas: a resolução de

problemas e a tomada de decisão. Na resolução de problemas, ocorre a identificação do

problema a ser resolvido, além da coleta de informações pertinentes ao mesmo, o

estabelecimento de objetivos a serem atingidos e a análise de viabilidade de alternativas. Na

tomada de decisão é realizada a avaliação das ações alternativas, seguida de uma escolha que

será implementada. Estas duas etapas são caracterizadas em quatro fases no clássico modelo

de processo decisório de Simon (1947), como apresentado na figura 7 abaixo. Cabe destacar a

importância da fase de inteligência, pois se trata de um elemento chave para a tomada de

decisão efetiva, na medida em que uma boa solução para um problema mal identificado, ou

formulado erroneamente, pode ocasionar perda de foco.

A diagramação apresentada na figura 7 é uma idealização que distingue o

processo decisório em fases separadas, mas o processo de tomada de decisão real é interativo

e pode retornar a uma fase anterior, desde que seja percebida alguma deficiência na superação

dos desafios pertinentes a cada uma delas.

Figura 7 (3) – Etapas do processo decisório
Fonte: Baseado em Simon (1947, p. 259)
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3.5.3  Modelos de processo decisório

Em geral, observam-se na literatura diversos modelos de processo decisório,

dentre os quais se destacam: o racional, o racional limitado, o político, o processual, o

incremental e o da lata de lixo (ALLISON, 1971; COHEN et al, 1972; LINDBLOM, 1978;

SCHMID et al, 1987; LYLES e THOMAS, 1988; CHESHIRE e FEROZ, 1989).

3.5.3.1  Modelo racional

Este modelo é baseado na visão econômica da tomada de decisão. Envolve metas

e objetivos, alternativas, conseqüências e otimização, assumindo que as informações

completas referentes à decisão devem estar disponíveis e uma concepção correta do problema

pode ser obtida.

O modelo, além disso, assume que o decisor avalia racional e consistentemente

metas, objetivos, vantagens e desvantagens de quaisquer alternativas e da avaliação das

conseqüências de cada alternativa, ele escolherá aquela que prover a máxima utilidade, ou

seja, a escolha ótima. O modelo racional é a base contra qual os outros modelos são

comparados (ALLISON, 1971; LYLES e THOMAS, 1988).

A vantagem mais destacada do modelo racional é utilizar uma abordagem simples

intuitiva, seqüencial e lógica. Decisões são tomadas dedutivamente pela determinação de

metas e objetivos a serem obtidos, avaliando as alternativas potenciais baseadas na

informação utilizada e escolhendo a alternativa ótima.

O modelo racional possui também desvantagens, pois assume que não há viéses

intrínsecos no processo de tomada de decisão. Tal premissa não é totalmente realista, uma vez

que os indivíduos envolvidos no processo trazem consigo, inevitavelmente, suas próprias

percepções e modelos mentais dentro de uma dada situação (LYLES e THOMAS, 1988).
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3.5.3.2  Modelo racional limitado

Enquanto no modelo racional tradicional o decisor maximiza seus esforços na

busca da melhor alternativa dentre todo o leque de opções disponíveis, no modelo da

racionalidade limitada o decisor busca um curso de ação satisfatório levando em consideração

apenas os aspectos que julga serem mais relevantes e fundamentais dentro de uma visão

simplificada desta mesma realidade.

O modelo também considera que a organização retira de seus membros a

faculdade de decidir independentemente e a substitui por um processo decisório próprio

instituído pela organização. Desta forma, a organização restringe o escopo de escolha do

indivíduo, especifica funções, na medida em que fixa o âmbito e a natureza dos deveres,

distribui poder de decisão e estabelece limites à faculdade de agir para coordenar as atividades

orgânicas (SIMON, 1971).

A maior vantagem deste modelo é a concepção mais realista e concreta do

comportamento do ser humano, que passa de onisciente e racional, para o homem

administrativo (SIMON, 1971), aquele que aceita soluções satisfatórias, muitas vezes fixando

critérios mínimos aceitáveis de desempenho, para processos incertos e imprevistos,

influenciados por conflitos e interesses pessoais.

Pode-se considerar como desvantagem, ou crítica ao modelo da racionalidade

limitada, o seu enfoque específico sobre a conduta de escolha como única variável

dependente, tornando difícil analisar a estrutura social adjacente, visto que reduz todos os seus

problemas ao campo sócio-psicológico (MOTTA e VASCONCELOS, 2002).
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3.5.3.3  Modelo político

Em contraste com o modelo racional, no modelo político os decisores envolvidos

não executam suas tarefas de decisão através da escolha racional em relação aos objetivos,

mas são motivados e agem por suas próprias necessidades e percepções.

O processo de decisão neste modelo envolve um ciclo de barganha em torno dos

decisores, de modo que cada um experimenta sua própria perspectiva para fazer uma escolha.

Mais especificamente, este processo envolve as tentativas de cada decisor influenciar pessoas

de poder dentro de uma situação a adotar seus pontos de vistas e convencer os outros

decisores (ALLISON, 1971).

Além disso, o modelo político não exaure a informação disponível nem busca o

ótimo: não são estes os aspectos chave (LYLES e THOMAS, 1988). A informação completa

não é pretendida, uma vez que o modelo político opera baseado em negociações influenciadas

por poder e favor. Assim, a informação pode ser deturpada ou suprimida em função de uma

manobra sob uma dada perspectiva.

A vantagem do modelo político é a capacidade de prover uma representação da

maneira subjetiva na qual o mundo real geralmente opera e isto pode minimizar conflitos, pois

afinal indivíduos irão sempre ter viéses pessoais que influenciam seus comportamentos. Pela

identificação e conhecimento deste fato no processo de tomada de decisão, problemas

potenciais e conflitos podem ser previstos e minimizados. O conflito é também minimizado

pela influência que as pessoas de poder exercem sobre pontos de vista particulares, fazendo

com que outros membros do grupo usualmente sigam suas perspectivas.

Apesar do modelo político aproximar-se da maneira como o mundo real opera,

isto é, destaca a idéia da barganha existente nas atividades relatadas pelos indivíduos, este fato

é também uma desvantagem, porque a melhor solução ou decisão pode não ser selecionada. A
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natureza da barganha e a possibilidade de manobras podem produzir efeitos que são

duradouros e prejudiciais.

3.5.3.4  Modelo processual

O modelo processual é o mais estruturado. Neste modelo as decisões são tomadas

com base nos procedimentos de operação padrão (SOP’s) ou orientações pré-estabelecidas

dentro da organização. Ações e comportamentos passados, presentes e futuros ocorrem de

acordo com estes procedimentos ou orientações (ALLISON, 1971).

A conformidade é parte integral deste modelo e a consideração dos eventos no

tempo provê mais refinamento da orientação ajudando a determinar resultados. Assim, o uso

de um procedimento eficiente ou uma decisão em conformidade com os padrões pré-

estabelecidos permite esclarecer dúvidas e diante da incerteza negociar durante a tarefa de

decisão (CHESHIRE e FEROZ, 1989). Tal visão fundamenta-se em Cyert e March (1963)

que já destacavam que os SOP’s podem provocar melhorias na comunicação, redução do

tempo de operação e aumento da consistência no desempenho das atividades.

3.5.3.5  Modelo incremental

No modelo incremental, Lindblom (1978) destaca que os decisores têm uma

tendência a serem conservadores nos processos de tomada de decisão. Desta forma, costumam

adotar soluções parecidas com decisões implementadas no passado, a fim de limitarem os

riscos e os erros, além de defender a lógica de suas decisões passadas. As decisões vão

mudando lentamente por meio de desvios e ações corretivas, que podem levar, após mudanças

sucessivas em um médio prazo, a novos cursos de ação.

Este modelo considera que, tendo em vista as incertezas envolvidas e a

dificuldade de se obter informações, os decisores tornam-se cautelosos em seus processos
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decisórios, o que pode ter como conseqüência, por exemplo, um retardo demasiado de uma

inovação, que só terá lugar após diversas ações corretivas no tempo.

3.5.3.6  Modelo da lata de lixo

Este modelo é mais apropriado para julgamento de tarefas em organizações onde a

tecnologia não está clara. O envolvimento dos participantes é flutuante em torno do tempo e o

esforço despendido e as escolhas são inconsistentes e mal definidas (COHEN et al, 1972;

SCHMID et al, 1987).

Em uma organização operante sob este modelo decisório, uma oportunidade de

tomada de decisão é descrita como uma lata de lixo dentro da qual muitos tipos de problemas

e soluções são largados independentemente um dos outros e dos decisores. Os problemas,

soluções e decisores não são necessariamente relacionados uns aos outros. Eles movem-se de

uma oportunidade de decisão para outra, de maneira que as soluções, o tempo necessário e os

problemas parecem depender de um alinhamento de componentes para completar a decisão.

Estes componentes são combinações das opções disponíveis em um dado tempo, combinações

dos problemas, das soluções necessárias para os problemas e das demandas externas dos

decisores (COHEN et al, 1972; SCHMID et al, 1987).

A maior vantagem do modelo da lata de lixo é reconhecer que nem todas as

decisões são feitas de forma lógica, política ou seguindo padrões modelados. Ocasionalmente,

decisões são tomadas com base na prática, quando soluções, problemas e indivíduos

envolvidos na tarefa acontecem de se alinhar e permitem uma escolha.

O grande entrave ao modelo é que o alinhamento dos problemas, soluções e

indivíduos geralmente ocorre de forma não sincronizada entre o evento - tomar a decisão

referente a um problema - e seu tempo de solução (timing) (COHEN et al, 1972).
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3.5.3.7  A opção por um modelo

O processo de tomada de decisão em uma organização não é um processo

politicamente neutro ou um processo apenas objetivo. Tanto os critérios que orientam o

processo de tomada de decisão como os procedimentos decisórios implementados nas

organizações, são alvo de negociação política e mudam de acordo com as alterações nas

estruturas de poder, sendo continuamente redefinidos e negociados.

Reconhece-se, então, que o processo de tomada de decisão nas organizações é

ambíguo e envolve vários níveis de incerteza, sendo, contudo, um processo intencionalmente

racional, porque pressupõe que os decisores buscam soluções para problemas específicos.

Assim, opta-se, nesta pesquisa, pelo modelo racional limitado, pois se considera que o decisor

trabalhando com um modelo simplificado da realidade, percebe que a maior parte dos fatos do

mundo real não tem grande relevância para a situação particular que enfrenta, bastando ao

mesmo adotar apenas um subconjunto satisfatório, formado por um determinado número de

alternativas de escolhas e soluções que atendam satisfatoriamente a seu problema.

Essa visão síntese após o exame de conceitos pertinentes ao processo, ao modelo e

ao indivíduo é apresentada na figura 8 abaixo:

  Figura 8 (3) – Macro visão da decisão organizacional
Fonte: Adaptado de Santos e Ponte (1998, p. 2)
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3.6  Apoio Multicritério à Decisão

A busca da solução de um problema freqüentemente ocorre em ambiente onde os

critérios de avaliação levados em consideração são conflitantes, onde o ganho em um critério

poderá causar uma perda em outro. Neste contexto, a adoção de modelos para apoio à

decisões com múltiplos critérios (AMD) são indicados (SAATY,1988) e o tratamento destes

conflitos sugere a observação do conjunto de preferências dos decisores envolvidos, o que

segundo Gomes et al (2002) remete à:

• subjetividade dos atores de decisão, suas percepções individuais,

vislumbrando em quais aspectos dos problemas os decisores encontram maior

dificuldade de explicitar as suas percepções individuais;

• estruturação do problema de acordo com a visão compartilhada;

• identificação dos pontos de vista comuns;

• possíveis inconsistências e as mudanças a serem implementadas.

No bojo desta ambiência, o apoio multicritério à decisão tem como princípio

buscar o estabelecimento de uma relação de preferência subjetiva entre as alternativas que

estão sendo analisadas sob a influência de vários critérios no processo de decisão (SAATY,

1990).

Sendo assim, pode-se considerar que a abordagem de um problema, sob o enfoque

do apoio multicriterio à decisão (AMD), não visa apresentar ao decisor uma solução (única

verdade) para o seu problema, mas auxiliar o processo decisório, apontando ações ou cursos

de ações, ou seja, procura esclarecer o processo de decisão tentando incorporar os

julgamentos de valores dos agentes, na intenção de acompanhar a maneira como se

desenvolvem as preferências e ampliando a aprendizagem no processo.

Neste sentido, a estruturação do modelo é um elemento de grande importância em

um processo de apoio à decisão, até porque se considera que esta etapa seja possuidora de um
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caráter misto entre a ciência e a arte (esse caráter advém da ausência de métodos puramente

matemáticos para conduzir a estruturação). Para Bana e Costa e Vansnick (1994) aquele

caráter implica que é impossível conceber um procedimento genérico de estruturação cuja

aplicação possa garantir a unidade e validade de qualquer modelo.

Em que pese o ceticismo revelado no parágrafo anterior, o trabalho de

estruturação visa a construção de um modelo mais ou menos formalizado, capaz de ser aceito

pelos decisores como um esquema de representação e organização dos elementos primários de

avaliação, que possa servir de base à aprendizagem, à investigação, à comunicação e à

discussão interativa com e entre os decisores (GOMES et al, 2002). A aplicabilidade do

modelo para os decisores será influenciada fortemente pela entrada de informação envolvida

ao longo do processo. Neste sentido, Gomes et al (2002) destacam que sendo a qualidade da

informação disponível ao longo do processo de resolução de um problema complexo, uma

variável de grande importância, também será a forma de tratamento analítico da mesma.

3.6.1  As abordagens do apoio multicriterio à decisão

O apoio multicriterio à decisão pode ser visto sob duas perspectivas principais:

uma visão prescritiva e outra construtiva (MONTIBELLER e ENSSLIN, 2001). A visão

prescritiva faz uso de modelos que foram desenvolvidos para submissão à aprovação dos

decisores. Já na visão construtiva, o modelo emerge durante o processo decisório, fazendo

com que a estruturação avance de forma interativa coerentemente com os objetivos e valores

dos decisores.

Para Gomes et. al. (2002) esta última visão seria uma fusão da visão descritiva – a

visão do mundo como este se apresenta, não emitindo julgamento sobre a realidade descrita –

com a visão normativa – a visão do mundo através de processos, idealizada, fundamentada no

uso de fórmulas matemáticas.
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3.6.2  Os elementos básicos do AMD

Na tomada de decisão, em decorrência das múltiplas facetas associadas, percebe-

se que os problemas multicritério não podem ser resolvidos apenas por análises matemáticas

ou econômicas e que o tratamento da subjetividade é um elemento crucial no processo.

Sendo assim, têm-se dois caminhos conceitualmente distintos para solução dos

problemas multicritério (BRANS e MARESCHAL,1994):

• O primeiro consiste em identificar para cada alternativa a sua utilidade,

agregando todos os valores advindos da classificação das alternativas nos

critérios em uma única função de utilidade, sem identificar a importância

relativa dos critérios;

• O segundo, leva em conta a importância relativa que o decisor atribui a cada

critério, sendo considerada a subjetividade no processo de decisão, mediante a

análise de sensibilidade.

Em ambos os casos, um melhor entendimento do problema implica na avaliação

dos elementos que o compõe e nas relações estabelecidas entre estes elementos. Os elementos

básicos de um problema multicritério compreendem (ROY e BOUYSSOU, 1993; BANA e

COSTA e VANSNICK,1994):

• Objetivos -  constituem a expressão dos propósitos (fins) pretendidos no lidar

com um problema multicritério. Isto posto, é realçada a necessidade de buscar

fazê-los claros, mensuráveis, acordado entre as partes envolvidas e reais

(exeqüíveis). A depender da complexidade envolvida no problema, os

objetivos podem ser subdivididos em níveis menores com vistas a atender as

características antes apontadas (SAATY, 1990).

• Atores – personificam o decisor, agente de decisão, que faz escolhas e assume

preferências; o facilitador, que conduz o processo motivando os decisores a
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expressarem seus pontos de vista; o analista, responsável por interpretar e

quantificar as opiniões dos decisores, estruturar o problema e elaborar o

modelo representativo do problema de decisão;

• Modelo – configura o conjunto de regras e operações matemáticas, aplicadas

em um contexto de restrições, que permite transformar as preferências e

opiniões dos decisores em um resultado mensurável;

• Alternativas – compreendem o conjunto de opções colocado à avaliação dos

decisores. São possibilidades de escolha que podem representar diferentes

cursos de ação, diferentes conjuntos de características etc;

• Critérios – constituem a expressão qualitativa ou quantitativa de um ponto de

vista utilizado na avaliação das alternativas e permitem a comparação das

ações em relação a pontos de vista particulares (ROY e BOUYSSOU, 1993);

• Atributos – possibilitam o relacionamento entre as alternativas e os critérios.

São descritos usando atributos, que são mensuráveis e objetivam as

alternativas. Assim, os atributos formam a ponte entre as alternativas e os

critérios, ou seja, a ligação entre a tangibilidade das alternativas e a abstração

dos critérios.

Estas noções são mais bem evidenciadas na figura 9 a seguir:

Figura 9 (3) – Mapeamentos entre alternativas, atributos e critérios
Fonte: Adaptado de Buchanan  e Sheppard (1998)
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Assim, com o objetivo de apoiar o processo decisório no enfoque multicritério,

torna-se necessário arquitetar este conjunto de elementos, de modo que se possa expressar as

preferências dos decisores e orientar as relações a serem estabelecidas entre componentes.

3.6.3  A ponderação da família de critérios

Segundo Saaty (1988) os sistemas complexos podem ser melhor compreendidos,

se subdivididos em elementos constituintes, estruturando estes elementos hieraquicamente e

então compondo, sintetizando ou julgando a importância relativa de cada um destes elementos

dentro de um conjunto de prioridades.

Para que um decisor possa efetuar uma escolha sobre um conjunto de alternativas

potenciais, supõe-se que sua análise seja baseada em diferentes eixos de avaliação,

denominados eixos de significância. Os eixos de significância são, portanto, elementos

direcionadores da análise e devem ser estabelecidos com base na modelagem das

conseqüências de forma a representar as dimensões relevantes do problema. Sob um mesmo

eixo de significância podem estar associados um ou mais critérios de decisão.

Uma família de critérios representa um conjunto de critérios utilizados em uma

determinada situação de decisão multicritério, que deverá permitir modelar preferências em

um nível global (DIAS et al, 1996).

Bouyssou (1993) destaca a importância na construção dos critérios ao considerar

que a base de definição e o método que permite avaliar os critérios para cada alternativa,

devem ser compreendidos e aceitos por todos os atores do processo de decisão. De toda sorte,

é comum que para os decisores alguns critérios sejam mais relevantes do que outros, sendo as

medidas de expressão da importância relativa destes denominadas pesos dos critérios.

Segundo Gomes et al (2002) foram identificados na literatura seis principais métodos para

atribuição de pesos aos critérios:



55

• Atribuição direta de peso ou pontuação direta (Direct Rating) – quando os

decisores explicitam que pesos atribuir aos critérios;

• Ordinal (Ranking Methods) métodos de ranqueamento – onde a atribuição de

pesos se faz com uso de uma fórmula que ao final classifica os critérios

segundo escalas ordinais ou verbais;

• SMART (Simple Multi Attribute Rating Technique) – técnica de ponderação

na qual os critérios primeiramente são ordenados por sua importância e em

seguida avaliados segundo a importância (relativa) para cada decisor;

• Ponderação balanceada (Swing Weighting) – onde o decisor após estabelecer

uma situação hipotética (alternativa), atribui pesos aos critérios em cada

rodada, seguida de posterior eliminação;

• Ponderação por restrições (Trade-off Weighting) – no qual o decisor utiliza

inequações para determinar os valores pesos dos critérios com base em um

critério inicial ao qual foi arbitrado o peso;

• AHP (Analytic Hierarchy Process) – processo analítico hierárquico, que se

baseia na comparação paritária dos critérios.

Roy e Bouyssou (1993) afirmam que três condições (“axiomas de Roy”) devem

ser satisfeitas para a definição de uma família coerente de critérios: exaustividade; coerência

entre preferências monocritério e multicritério; e não redundância.

3.6.4 A implementação do processo de apoio multicritério à

decisão

Um processo de apoio multicritério à decisão pode ser caracterizado de uma

maneira geral, em duas fases: a estruturação e a avaliação (DIAS et al, 1996), conforme
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diagramação destacada na figura 10 a seguir. Esta concepção será usada como referência

nesta pesquisa.

3.6.4.1  Fase de estruturação do processo

A fase de estruturação trata da escolha de um método1 que auxilie a materializar a

formulação do problema.  É uma etapa interativa e dinâmica, pois fornece uma  linguagem

comum aos decisores, o que possibilita a aprendizagem e o debate. Segundo Bana e Costa et

al (2000), esta fase representa cerca de 80% do total do problema, o que sugere sua

importância dentro do processo de decisão.

Face à possibilidade de uma diversidade de pontos de vistas ou interpretações

acerca do problema e haja visto, que as decisões em sua maioria são tomadas no âmbito

organizacional por grupos de indivíduos, é salutar fazer uso de métodos para auxiliar os

decisores a expressarem perspectivas consensuais para o grupo.  A seguir um resumo dos

métodos mais conhecidos e utilizados nesta tarefa, que globalmente são exibidos na figura 11.

1 Na revisão de literatura foram encontradas variantes terminológicas e acepção distintas usadas para intitular
técnica ou método de apoio à implementação do processo multicriterial em sua fase de estruturação. Por
simplificação, aqui os dois termos serão equiparados.

Figura 10 (3) – As fases do processo de apoio à decisão
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Figura 11 (3) – Opções de métodos para fase de estruturação
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A)  Q-SORT

O método Q-Sort, utilizado no preenchimento de questionários, é um processo onde as

pessoas modelam sua opinião sobre um tema qualquer, através da ordenação ao longo de um

roteiro de instruções de um conjunto de questões - Q-amostra (BROWN, 1993). A

flexibilidade operacional apresenta-se como atrativo do método em contraposição à pouca

aplicabilidade e a estreita capacidade de abrangência (SHIMIZU, 2001).
A

B)  Delphi

O método estrutura-se pelo fornecimento de um questionário a um grupo de

experts pré-selecionados. Os questionários têm duas finalidades: elucidar e desenvolver as

perspectivas individuais para os problemas propostos e fornecer aos experts feedback de

opinião controlada,  de modo a auxiliar o refinamento de seus pontos de vista, como um

progresso do trabalho do grupo em relação à tarefa atribuída, facilitando a comunicação do

julgamento do grupo (ADLER e ZIGLIO, 1996).

De modo geral, o método Delphi distingue-se por três características básicas: o

anonimato, a interação com feedback controlado e as respostas estatísticas de grupo (GOMES

et al, 2002), sendo um procedimento válido para apuração do julgamento humano e útil para

gerar previsões (FOWLES,1978). Em contrapartida, argui-se (SACKMAN,1974;

ARMSTRONG,1978) pouca cientificidade ao método, especialmente em termos de validade,

mas sua ampla versatilidade para tratar assuntos das mais diversas naturezas e a sua

centralidade de foco são inquestionáveis.

B)  Modelagem Estrutural Interpretativa

A modelagem estrutural interpretativa (ISM - Interpretative Structural Modeling)

foi concebida no início da década de 70 para tratar problemas sociais complexos. Consiste em

estruturar a hierarquia de um problema, levando em consideração a existência ou não de

relacionamentos entre os elementos que compõem o mesmo. Segundo Janes (1988), a ISM é
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particularmente útil para ser usada com grupos de pessoas nos quais um debate estruturado

pode ajudar os participantes a atingir o consenso. Reduzem-se questões complexas, compostas

por muitos tópicos, a uma seqüência de comparações entre pares de tópicos.  O processo de

ISM força os participantes a selecionarem os elementos de maior importância dentro da

questão que está sendo explorada, estabelecendo explicitamente as inter-relações entre eles.

D)  Análise e Desenvolvimento de Opções Estratégicas

A análise e desenvolvimento de opções estratégicas (SODA - Strategic Options

Development and Analysis) é uma técnica de estruturação orientada à visão global e à

resolução de problemas complexos por parte de um pequeno grupo (SHIMIZU, 2001).

O método faz uso de entrevistas e de mapeamento cognitivo para capturar as

visões individuais sobre um dado assunto. O mapeamento cognitivo é uma técnica de

modelagem que representa um problema num espaço através de uma série de mapas causais

interconectados (EDEN, 1992). Através da agregação dos mapas cognitivos individuais, são

construídos mapas de grupos que são usados para facilitar negociações sobre sistemas de

valores e recursos estratégicos chaves. Assim, além da atenção ao conteúdo do problema,

tratam-se também os aspectos políticos do grupo.

Embora o método se mostre bastante eficiente para o tratamento de problemas

complexos, seu uso está limitado a um grupo pequeno de participantes e, além disso, evoca a

figura do facilitador como elemento crucial no processo (BANA e COSTA et al, 2000).

E)  Técnica de Grupo Nominal

A técnica de grupo nominal (NGT- Nominal Group Technique) foi originalmente

desenvolvida em 1971 como um método de planejamento organizacional. Trata-se de uma

ferramenta de planejamento consensual que ajuda a priorizar os recursos (DELBECQ et al,

1975). Na NGT, os participantes discutem o tópico que é apresentado e explicitam suas

perspectivas acerca do assunto. Após são verificados os tópicos que obtiveram mais
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convergências (votos) e estes são rediscutidos para conduzir o grupo a um consenso real ou

negociado.

A proposta da NGT é eliminar a dinâmica social e psicológica do comportamento

do grupo que tende a inibir a criatividade e a participação individual nas decisões em grupo,

além oportunizar a eqüidade de participação.

3.6.4.2  Fase de avaliação do processo

Para realizar a avaliação é necessário escolher um dos métodos disponíveis,

tradicionalmente classificados em métodos para problemas multiatributo e multiobjetivo.

Os problemas multiobjetivo são, via de regra, bem mais árduos do ponto de vista

de formulação matemática e exijem a presença constante do decisor. Caso a preocupação do

analista não seja a complexidade matemática, mas a impossibilidade do decisor fornecer

informação coerente, deve-se buscar reforço à interatividade aliando a avaliação a um

software com bom apelo visual, que permita ao decisor colocar implicitamente suas

preferências e ir aprendendo ao longo do processo.

Já os problemas multiatributo, devido à sua suposta simplicidade matemática,

gozam de grande popularidade entre decisores, muito embora enfrentem algumas relutâncias,

principalmente nos aspectos relacionados a atribuição de pesos.

Alguns dos principais métodos usados para a fase de avaliação são exibidos na

figura 12 e discutidos brevemente em seguida.

Figura 12 (3) – Opções de métodos para a fase de avaliação
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A)  O método MAUT

Segundo Keeney e Raiffa (1976), este método é uma forma de observar problemas

complexos que são caracterizados por qualquer mistura de objetivos monetários ou não

monetários, os quais podem ser decompostos em partes mais gerenciáveis, onde dados e

julgamentos são construídos e reconstruídos para apresentar uma imagem holística coerente

com os decisores. Esta coerência advém da assunção que o decisor deseja fazer uma escolha

gerando a maior satisfação possível (utilidade), conforme designa a teoria da utilidade (UT-

Utility Theory) ou teoria das preferências, ou ainda, no caso desta escolha envolver mais de

um atributo, a teoria da utilidade multiatributo  (MAUT -Mutliattribute Utility Theory)

(KEENEY e RAIFFA, 1976).

A preferência do decisor é representada por uma função matemática chamada

função de utilidade (BECKER, 1988), ou seja, hipotetiza-se o valor atribuído a um fator ou

critério como um nível de satisfação que esse valor representa para o decisor. Assim, o valor

esperado da função é a média dos possíveis resultados previstos de uma determinada ação.

Como o processo de tomada de decisão envolve a escolha da “melhor” decisão

levando em conta múltiplos critérios e objetivos, então é utilizada uma função de utilidade

para avaliação da satisfação. Desta forma, a escolha equivale a opção de um tipo de

compensação entre os critérios, de modo que se tenha uma função de síntese que agregue

todos os critérios numa única função analítica.

B)  O método AHP

O processo hierárquico analítico (AHP - Analytic Hierarchy Process) é um dos

métodos mais amplamente utilizados no apoio à tomada de decisão (SAATY, 1980; 1988;

1990; 2004; SAATY e OZDEMIR, 2003). O método suporta a tomada de decisão em grupo

permitindo que as diferenças de opinião dos membros possam ser colocadas e avaliadas
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explicitamente, seja pela busca de um consenso de grupo, pela atribuição de pesos ou

julgamentos das prioridades.

A figura a seguir apresenta um maior detalhamento do método AHP descrito na

forma de nove etapas:

Na fase 1 são elucidadas um conjunto de estratégias ou alternativas de decisão

possíveis. Como os decisores buscam alcançar decisões satisfatórias, nas fases 2 e 3, definem-

se níveis de aceitação que apontam dentre um conjunto de alternativas destacadas aquelas

passíveis de formulação. Tal processo, leva em consideração características como: a

Figura 13 (3) - Detalhamento do método AHP

Fonte: Adaptado de Huizingh e Vrolijk (1994, p. 4)
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exaustividade (capacidade de abranger todo o campo de definição do problema) e dominância

(quando a opção por uma alternativa exclui as demais).

Na fase 4, é identificada a perspectiva de cada participante da decisão, buscando

conciliar suas semelhanças num conjunto de pontos de vista síntese, contra qual as

alternativas serão confrontadas.

O desenvolvimento da hierarquia de decisão caracterizada na fase 5 e diagramada

na figura 14, compreende definir o problema em termos de objetivos, critérios (subcritérios) e

alternativas, o que permitirá nas fases seguintes, 6 e 7, comparações entre  alternativas e

critérios aos pares. Para tanto, são atribuídos pesos aos critérios construindo-se uma matriz

das importâncias e apreciadas as preferências das alternativas nestes critérios.

Por último, nas fases 8 e 9 os decisores, mediante ajustes de ponderações,

experimentam a construção de múltiplos cenários de decisão, o que lhes permite a ampliação

do conhecimento acerca do problema.

O AHP como todo método possui algumas vantagens e desvantagens. Com

relação às vantagens do método destacam-se: a sua grande utilização em várias áreas de

negócio, a habilidade em prover uma descrição realista do problema, a capacidade para

analisar alternativas, a facilidade de compreensão e de aplicabilidade, o tratamento de fatores

Figura 14 (3) -  Hierarquia de decisão

Fonte: Adaptado de Huizingh e Vrolijk (1994, p. 5)
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qualitativos e quantitativos, a expressão da importância relativa dos fatores, o suporte à

tomada de decisão em grupo e, por último, a estruturação do problema de decisão

(MURALIDHAR et al,1990; HUIZINGH e VROLIJK, 1994).

Apesar de sua grande popularidade, o método apresenta três grandes

desvantagens: a complexidade matemática, a ausência de mecanismos para verificar a

coerência das opiniões dos decisores e a necessidade de comparação paritária de todas as

alternativas em todos os critérios, o que pode ocasionar aumento da complexidade no

processo e assim, alterações significativas nos julgamentos dos decisores (MURALIDHAR et

al,1990).

Não obstante, o AHP é em geral de fácil entendimento e não requer excessivos

treinamentos, sendo amplamente implementado por software, o que sugere grande estímulo à

sua aplicação no exercício junto ao governo do Estado do Rio Grande do Norte, foco do

presente estudo.

C)  O método ELECTRE

O método ELECTRE (Elimination et Choix Tradusant la Realité) instrumentaliza

um dos primeiros métodos da chamada escola francesa de apoio multicritério à decisão para

modelagem de preferências. O grande mérito associado ao método deve-se ao fato do mesmo

buscar modelar as opiniões dos decisores de forma mais realista, conjugando características

matemáticas (parâmetros quantitativos) com características da subjetividade humana

(parâmetros de mensuração qualitativa), para obtenção de resultados em apoio à decisão.

Este método torna possível agrupar os vários aspectos de um problema em

conjuntos, devendo-se para isso estabelecer alguns parâmetros de concordância ou

discordância (GOMES et al, 2002).
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D)  O método MACBETH

O método MACBETH (Measuring Attractiveness by a Categorical Based

Evaluation Technique) compreende uma das mais modernas metodologias de apoio

multicritério à decisão. Este processo consiste em determinar uma escala de valores para cada

alternativa em cada critério e pode envolver avaliações quantitativas e qualitativas, sendo

necessário no final das atribuições das notas, agregá-las em uma nota única através de uma

soma ponderada.

A abordagem interativa do método permite que sejam atribuídos pesos aos vários

critérios respeitando as opiniões dos decisores. Além disso, o método vale-se de programação

linear para identificar os níveis de escala numérica cardinal que melhor conciliem os juízos

expressos. Para tanto, o método faz uso de um software denominado MACBETH que o

implementa computacionalmente na forma de uma aplicação.

Segundo Bana e Costa e Vansnick (1997) o método busca minimizar os

incovenientes de outros métodos multicriteriais, com propósitos similares, como o ELECTRE

e o AHP, através de uma abordagem interativa que facilita a construção de escalas cardinais

para quantificação dos julgamentos de valores.

3.6.5  A opção para AMD

Em face de todo o arrazoado, buscar-se-á neste estudo apoiar a decisão de gestão

sobre SI na problemática de seleção de projetos fazendo uso do método Delphi para

estruturação e do método AHP para avaliação, conforme apresenta o diagrama da figura 15.

Tal opção, ancora-se no entendimento que os métodos escolhidos estão mais aderentes às

características do problema, às possibilidades de aplicação da pesquisa e às referências aos

mesmos em trabalhos similares pela literatura (MURALIDHAR et al,1990; HUIZINGH e

VROLIJK, 1994).
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3.7  Informação e decisão

Como encaminhado antes, esta seção busca resgatar suportes conceituais da

tecnologia da informação (TI) sob o ângulo dos sistemas de informação para implementar o

apoio à decisão nos moldes discutidos.

3.7.1  O papel da informação na decisão

Uma informação pode ser usada de diferentes formas, em diferentes momentos e

por diferentes pessoas durante o processo de tomada de decisão, ampliando perspectivas de

uso e reduzindo incertezas, o que quer dizer que ocorrem interações complexas entre usuários,

sua capacidade cognitiva, natureza e formato de informação. Esta ampliação advém do fato

que de posse dos dados obtidos e pela observação apurada do momento presente, uma gama

de cenários pode ser esboçada sob múltiplas abordagens.

As informações, mais que os dados, por estar organizadas e ordenadas, possuem

significados que servem a tarefa de informar e são úteis em um contexto. Segundo McGee e

Prusak (1994), a informação está nos olhos do observador e, como tal, deve ser discutida no

Figura 15 (3) – Roteamento das fases do processo de apoio à decisão na pesquisa
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contexto dos usuários e responsáveis por decisões específicas, sendo elemento indispensável

para qualificação da racionalidade de uma decisão.

Dentro deste contexto, o desafio torna-se ampliar as perspectivas envolvidas no

processo de decisão fazendo o uso apropriado da TI, uma vez que, a TI pode mudar a

hierarquia da tomada de decisão nas organizações baixando os custos de obtenção e

ampliando a distribuição de informação (LAUDON e LAUDON, 2004).

3.7.2  Sistemas de informação

Tendo em vista as dificuldades inerentes à gestão da informação no contexto de

decisão, um processo fragmentado na visão de McGee e Prusak (1994), torna-se importante

destacar o papel dos sistemas de informação no processo decisório. Conforme Laudon e

Laudon (2004), um SI compreende um conjunto de componentes inter-relacionados que

coleta, processa, armazena e distribui informações para dar suporte à tomada de decisão e ao

controle da organização, além de ajudar os gerentes e demais usuários a analisar problemas,

visualizar assuntos complexos e criar novos produtos.

Para Alter (1999), os sistemas de informação têm valor tanto na comunicação,

como na tomada de decisão, porque ampliam as fronteiras da racionalidade provendo mais

informação, ajudando a gerar e avaliar alternativas e auxiliando a seleção em torno de

algumas delas, ou ainda, afetando a performance de variáveis críticas para o negócio, como

explicitado no quadro 3 a seguir:
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É usual classificar os sistemas de informação em relação ao suporte provido à

cada nível estrutural da organização e às suas tarefas (LAUDON e LAUDON, 2004) da

seguinte forma:

• Sistemas de nível operacional, que dão suporte aos gerentes operacionais no

acompanhamento das atividades rotineiras;

• Sistemas de nível de conhecimento, que dão suporte aos trabalhadores do

conhecimento e de dados em uma organização, ajudando-os a integrar novos

conhecimentos no negócio e a controlar o seu fluxo de papéis;

• Sistemas de nível gerencial, que servem para controlar atividades não rotineiras

e auxiliar a tomada de decisão. Neste tipo enquadram-se os sistemas de apoio à

decisão (SAD) e os sistemas de apoio à decisão em grupo (SAD-G), abordados

em maior detalhe nas seções subsequentes face à sua aplicação no presente

estudo;

• Sistemas de nível estratégico, que ajudam os executivos a lidarem com

assuntos estratégicos de longo prazo, na empresa e no ambiente externo.

Variáveis de
performance de

Processos de Negócios

Como os sistemas de informação
podem melhorar a comunicação

Como os sistemas de informação podem
melhorar a tomada de decisão

Qualidade de Produção
Comunicando uma maior quantidade e
formatos de informação para mais
pessoas

Enriquecendo o processo de tomada de
decisão, com informações melhores e mais
completas

Consistência
Assegurando que diferentes pessoas
recebam a mesma comunicação

Assegurando que decisões repetidas sejam
feitas da mesma maneira

Produtividade
Realizando mais comunicação com
menos esforço

Facilitando a tomada de decisão com
exigência de menor esforço

Ciclo de Tempo
Eliminando intervalos indesejáveis na
comunicação

Eliminando intervalos desnecessários na
tomada de decisões

Flexibilidade
Permitindo comunicações em
diferentes formas

Mantendo a qualidade da decisão em um
diverso leque de situações

Segurança
Assegurando comunicações apenas
para receptores pretendidos

Assegurando controle das decisões apenas
por aqueles autorizados a tomá-las.

Quadro 3 (3) – Melhoria dos Sistemas de Informação na comunicação e na tomada de decisão
Fonte: ALTER (1999, p. 151)
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Dentro deste contexto, no processo de tomada de decisão no nível gerencial, pode-

se considerar que a eficiência no processamento de informação é uma combinação entre os

requerimentos de processamento de informações das tarefas em cada nível e as capacidades

de processamento de informações providas pelos sistemas de informação (TUSHMAN e

NADLER, 1978). Logo, dado um certo problema de decisão, o software pode alcançar alto

nível de eficiência quando as necessidades das atividades modeladas são adequadamente

suportadas, como ilustra a figura 16.

3.7.3  Sistemas de apoio à decisão

Uma das primeiras definições de um sistema de apoio à decisão (GORRY e

SCOTT MORTON,1971) destaca que um SAD é um sistema de computador que suporta os

tomadores de decisão gerencial em situações de decisão semi-estruturadas e não estruturadas.

Modernamente, um SAD pode ser visto como um modelo baseado num conjunto

de procedimentos para processar dados e julgamentos, assistindo ao decisor na sua tomada de

decisão. Para isso, considera-se que os SAD’s devem englobar um conjunto de características,

como a simplicidade, a robustez, a facilidade de uso, a adaptabilidade, a completude e a

interatividade, que lhes darão a mobilidade requerida no referido contexto de decisão

(MUSTAJOKI et al, 2004).

Figura 16 (3) – Modelo de decisão suportado por software
Fonte : Adaptado de Chung (1999)
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A visão antes destacada, aponta para a importância da percepção do SAD como

uma ferramenta útil para a decisão a ser feita pelo usuário do sistema, seja ela estruturada ou

não e, ainda, que a qualidade do seu suporte é função da sua flexibilidade em apoiar decisões

ad hoc. Tal percepção, implica em mudanças de perspectivas na descrição de um SAD: uma

na direção de concentrar-se em aumentar a atenção para o processo de tomada de decisão com

o SAD e a outra para buscar descrever o SAD de uma forma mais holística ao invés de focar

componentes individuais do sistema.

Neste caso, a amplitude de descrição projeta, então, duas considerações para

análise de uma intervenção no processo de tomada de decisão baseada em SAD: a primeira,

centrada no desenho do SAD, que requer a análise do ambiente de decisão a ser suportado e a

segunda, o estudo dos efeitos do SAD, que envolve a associação entre as características do

sistema e o seu uso no processo de tomada de decisão, conforme destaca a figura 17.

A primeira consideração, aquela que trabalha o desenho do SAD, segundo Silver

(1991), consiste em pensar a análise e desenho do sistema como um processo que faz do

ambiente de tomada de decisão sua entrada de informação e produz um SI correspondente

como saída. Para isso, faz-se necessário prescrever um mapeamento que traduza
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Figura 17 (3) – Estrutura de um SAD
Fonte : Silver (1991, p. 82)
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características do ambiente dentro do software que irá suportá-las.  Neste sentido, um dos

principais aspectos é a forma como o sistema aparecerá para os usuários, na medida que tal

tratamento pode influenciar o uso do mesmo.

A fim de satisfazer a consideração em análise, Silver (1991) propõe uma

abordagem em três camadas para descrição de um SAD sendo estas representadas pelas

capacidades funcionais (o que o sistema pode fazer), pela visão do usuário (com qual

configuração o sistema se apresenta) e pelos atributos do sistema (como o sistema afetará a

tomada de decisão). A figura 18 ilustra a abordagem proposta,  permitindo ainda visualizar as

possibilidades de ligações com outras considerações de desenho, a visão interna, que

compreende a criação e conexão com subsistemas tecnológicos (componentes internos) e a

interface com o usuário, que é a tecnologia que permite as interações destes usuários com os

diversos componentes.

A segunda consideração, como dito, concentra-se no efeito do SAD sobre o

decisor. Para tanto isto depende de ‘se’ e ‘como’ o SAD é utilizado e da interação do sistema

com o ambiente (pessoas, tarefas e contexto). “Um sistema baseado em computador sozinho

não determina as conseqüências de seu uso” (SILVER, 1991, p. 85).

Figura 18 (3) – A visão do usuário: o hub das considerações de desenho do SAD
Fonte : Silver (1991, p. 111)
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No SAD o apoio computacional é usado para facilitar a análise da decisão. Desta

forma, o objetivo é suportar e não automatizar o processo de análise (ALTER, 1999), já que

nem todas fases do processo de tomada de decisão podem ser automatizadas por computador,

pois algumas remetem a características intrínsecas da natureza humana. Assim, apesar das

melhorias na tecnologia, que vêm tornando possível o suporte computacional em diferentes

fases do processo decisório, desde a estruturação, que atualmente pode ser visualizada com

interfaces gráficas, até a análise, com a ampliação nas capacidades de armazenamento e

processamento de informações e modelos, é importante destacar a manutenção do papel

central do julgamento humano no processo.

Consuma-se, assim, que os efeitos do SAD no processo de tomada de decisão são

determinados pelo suporte do sistema e como este suporte restringe os julgamentos humanos

(SILVER, 1991). Tais restrições em um SAD não são inerentemente boas ou ruins, mas

inevitáveis, na medida que há restrições do sistema (que compreendem o grau no qual e a

maneira pela qual uma decisão pode ser suportada) e restrições nos processos de tomada de

decisão dos usuários (apenas subconjuntos de todos os processos possíveis de tomada de

decisão dos usuários são suportados). A figura 19 ilustra as possibilidades de processos

suportados e não suportados pelo SAD, bem como a percepção destes pelo designer do

sistema e pelos usuários.
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Fonte : Adaptado de Silver (1991, p. 152)
Figura 19 (3) - A perspectiva do designer das restrições percebidas pelo usuário
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Em face de todo arrazoado, vê-se, então, o SAD como uma extensão natural das

potencialidades do decisor no processo de tomada de decisão. Esta idéia da extensão natural

implica que o sistema deve fornecer tanta ajuda quanto possível durante o processo, impondo

ao mesmo o mínimo de restrições.

 Certamente, o que se observa é que as restrições técnicas podem facilmente anular

todos os benefícios de um sistema computarizado, desanimando os responsáveis pelas

decisões em usá-lo (SPRAGUE e WATSON, 1993). Logo, duas exigências básicas são

imprescindíveis para tornar um SAD uma extensão natural das potencialidades do decisor no

processo de tomada de decisão: a primeira é que o SAD deve imitar o comportamento de

tomada de decisão dos decisores e a segunda, que o SAD deve sempre estar disponível aos

responsáveis pelas decisões, pronto para o uso em qualquer lugar e em qualquer momento.

3.7.4  Sistemas de apoio à decisão em grupo

Como o ambiente de tomada de decisão nas organizações, destacado por Silver

(1991), é caracterizado por pessoas, tarefas e contextos, observa-se comumente a existência

de conflitos, em função da limitação dos recursos envolvidos, da multiplicidade de decisores,

critérios de decisão, objetivos e alternativas. Dado que o tratamento destes conflitos na

organização é pretendido, vale destacar a importância da comunicação, seja entre decisores

verticalmente (entre os níveis hierárquicos organizacionais) ou horizontalmente (entre pares

funcionais de mesmo nível).

A combinação da comunicação, computador e métodos de decisão para suportar a

formulação de problemas e solução em grupos de decisores, caracteriza o que DeSanctis e

Gallupe (1987) denominam de Sistema de Apoio à Decisão em Grupo (SAD-G).

Um SAD-G pode melhorar o processo de tomada de decisão em grupo removendo

as barreiras de comunicação, provendo técnicas para estruturar as análises de decisão e
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direcionando sistematicamente padrões, tempo e conteúdo das discussões (DESANCTIS e

GALLUPE,1987). A figura 20 busca sintetizar as considerações apontadas acima

relacionando a tipologia de decisão à sua questão focal e estratégia correspondente.

No entanto, um SAD-G não compreende apenas um conjunto de métodos de

tomada de decisão em grupo, para os quais o suporte computacional é aplicado visando

facilitar a decisão, mas uma diversidade de temáticas, oferecendo novas possibilidades de

suporte à geração de idéias, resolução de conflitos, análises e outras, que poderão culminar no

desenvolvimento de novos métodos de tomada de decisão em grupo. Assim, em muitos casos

o SAD-G é uma interação de diferentes áreas que dão suporte umas as outras. Tal assertiva

pode ser averiguada face à variedade de implementações disponíveis:

• sistemas onde não há ferramentas analíticas usadas para suportar tomada de

decisão, podem ainda assim serem vistos com o rótulo de SAD-G. Nesta classe

estão inclusos, vídeos conferências, aplicações com listas de discussão, troca de

mensagens, chat s (bate-papo);

• sistemas com ferramentas de apuração e computação de dados, como um

sistema de voto eletrônico que manuseia e apresenta os resultados,

compreendem um outro grupo de SAD-G;

Figura 20 (3) – Tipos de decisões, foco e estratégia
Fonte :Adaptado de Eom et al (1990)
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• sistemas com modelos de decisão e ferramentas analíticas integradas,

empacotadas como componentes para suportar a tomada de decisão em grupo,

também são referenciados como SAD-G.

 Como há várias possibilidades de manusear com processos de colaboração em

grupo e diferentes processos requerem diferentes necessidades, existem proposições de

classificação dos SAD-G baseadas em fatores como tempo e lugar, ou ainda, tamanho do

grupo, proximidade do membro e tipo de tarefa (DeSANCTIS e GALLUPE, 1987), conforme

destacado na figura 21.

Dada a multidisciplinaridade envolvida na concepção do SAD-G, a classificação

antes apresentada torna-se bastante útil para a orientação de proposições que se destinam: a

formulação e desenho do SAD-G; a definição de padrões de troca de informações; a aferição

dos efeitos de participação; a avaliação dos efeitos percebidos pela proximidade física; a

verificação da interação interpessoal e coesão de grupos; a mensuração dos efeitos de poder e

influência e da performance e satisfação em grupos.

Figura 21 (3) – Uma perspectiva contingencial da pesquisa em SAD-G
Fonte : DeSanctis e Gallupe (1987, p. 591)
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3.7.5  A opção tecnológica

A decisão em grupo envolve dois ou mais participantes engajados num processo

de decisão e comunicação. A existência de mais de um indivíduo adiciona um nível de

complexidade ao problema, na medida que, outros membros do grupo têm seus objetivos

próprios e conhecimentos limitados dos interesses de seus pares (KERSTEN, 1997).

Neste cenário, as preferências de cada decisor devem ser combinadas de alguma

forma para elucidar as preferências do grupo visando apresentar uma opinião comum. Há

várias considerações possíveis para o alcance de uma decisão dentro de um grupo

(NOORDERHAVEN, 1995):

• a decisão estritamente unânime, quando os membros do grupo acordam com a

escolha da decisão ótima;

• o consenso, quando cada membro do grupo aceita a decisão com base na

lógica e na sua aplicabilidade;

• a maioria, quando a decisão reflete os interesses do maior número de membros

do grupo, mesmo que esta não satisfaça completamente cada um destes;

• a negociação, quando os membros grupo buscam alcançar uma solução

praticável a todos.

Por outro lado, diversas características afetam o trabalho de grupo desde o

tamanho, a estrutura, a coesão até seu estágio de desenvolvimento (NOORDERHAVEN,

1995), sem falar da necessidade de troca de informações e das restrições de tempo e de

recursos envolvidos.

Tais considerações norteiam a busca por uma forma de conciliação, na qual as

várias perspectivas individuais sejam combinadas com vistas a representar o mais fielmente

possível a perspectiva do grupo. Keeney e Raiffa (1976) defendem que a árvore de valores do

grupo pode ser calculada a partir da soma dos pesos dos valores individuais, enquanto Dyer e
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Forman (1991) destacam que um processo similar pode adaptar o método AHP para o mesmo

fim. Em geral, estes tipos de agregação de preferências individuais exigem a consideração da

comparação interpessoal das preferências (KEENEY e RAIFFA, 1976), ou seja, as funções

individuais de valor devem ser transformadas em escalas comparáveis. Dado que as decisões

dependem em grande parte de preferências, a teoria, ao estruturar preferências e oferecer uma

representação numérica para esta estrutura, consegue enquadrar o problema decisório em

bases mais objetivas (BECKER, 1988).

Desta forma, o background conceitual e metodológico de um software para os

propósitos destacados acima, deve estar baseado na confluência das áreas da teoria de tomada

de decisão e da colaboração em grupo, conforme ilustra a figura 22.

Assim é que o software Web-Hipre denota-se pertinente às características

envolvidas em processos decisórios implementados tecnologicamente, em especial no suporte

ao método AHP, o que sugere grande estímulo à sua aplicação no exercício efetuado junto ao

governo do Estado do Rio Grande do Norte, foco do presente estudo.

Figura 22 (3) – Áreas de concentração do Web-Hipre
Fonte: (MUSTAJOKI, 1999, p. 7)
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3.8  Síntese conceitual para a prática

Os sistemas de apoio à decisão devem encaixar-se dentro das práticas emergentes

de trabalho e dos ambientes organizacionais. Para tanto, devem levar em consideração que

gestores costumam captar informações leves (anedotas, rumores, opiniões) em encontros

informais na maioria do tempo que dispõem, em contraposição à sisudez da informação

computorizada e disposta nos relatórios formais, o que sugere uma importante dimensão aos

SAD-G: a satisfação dos requerimentos sociais, emocionais e simbólicos providos pela

natureza face-a-face do trabalho gerencial.

Além disso, somam-se em crucialidade no processo de decisão o tratamento de

aspectos de natureza quantitativa (votações, atribuições de pesos, noções de teoria das

decisões) e qualitativa (resolução de conflitos, negociações, persuasões) das decisões,

requerendo dos sistemas uma habilitação à estruturação (decomposição de argumentos em

evidências, cuidados e objetivos), externalização (mediante uso de diagramas em telas, links

com hipertexto) e memória (uso do conhecimento existente). Estruturação, externalização e

memória podem ser vistas como apoios potenciais para incrementar a racionalidade da

tomada de decisão.

Por outro lado, as organizações estão incrementalmente desenvolvendo

responsabilidades em níveis hierárquicos mais baixos, próximo onde os impactos das decisões

são sentidos, o que tem significado criação de forças de trabalho temporárias, com

necessidade de acesso a recursos e informações para uso no trabalho, tornando a tomada de

decisão mais pluralista e menos hierárquica. Ademais, as organizações estão continuamente se

renovando, o que requer dos sistemas mobilidade para incorporação de novos modelos

capazes de acompanhar o desenvolvimento de novas regras de negócio das organizações.

Os sistemas de apoio à decisão em grupo insurgem-se como atraentes, justo

porque potencializam o processo de gravação, organização, regulação e coordenação do
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processo de tomada de decisão nas organizações, habilitando os gestores a argumentarem

sobre decisões, recursos e objetivos. Assim, os sistemas tornam-se úteis ao processo de

decisão, simplificando e identificando elementos principais das decisões, habilitando os

indivíduos a apresentarem eletronicamente argumentos a outros e fazendo uso de modelos que

possibilitam simplicificações a uma realidade satisfatória.

Adicionalmente, o fato do uso do AHP não restringir-se a uma área particular, uma

vez que este método vem sendo aplicado para suportar funções de negócio em marketing,

produção e logística (DYER e FORMAN, 1991; MOHANTY e VENKATARAMAN, 1993),

permite vislumbrar que as decisões de gestão sobre SI podem ser beneficiadas pelo apoio da

abordagem multicriterial, em especial se elas incluem múltiplos objetivos, conflitos em torno

dos critérios e unidades incomensuráveis, significando que os objetivos têm diferentes

unidades de medida (HUIZINGH e VROLIJK,1994).

É esta síntese que dá a sustentação para a proposta empírica da condução da

pesquisa delieneada e o aparato visual para representação da mesma encontra-se ilustrado na

figura 23. O próximo capítulo destacará o procedimento formal levado a cabo para executá-la.

Figura 23 (3) – Síntese conceitual para prática
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4  Metodologia

A pesquisa social é o processo que, utilizando a metodologia científica, permite a

obtenção de novos conhecimentos no campo da realidade social, envolvendo o homem em

seus múltiplos relacionamentos com outros homens e instituições sociais (GIL, 1999). Para

tanto, a metodologia científica faz uso de procedimentos formalizados que buscam garantir

rigor científico e representatividade social assumindo, se necessário, a feição de uma pesquisa

aplicada atinente a uma realidade circunstancial.

A metodologia ancora-se em enfoques quantitativos que assimilam fatos e

estudam associações entre eles e enfoques qualitativos que buscam entender as percepções e

ações dos indivíduos em seu ambiente natural (GODOY, 1995), ou seja, visam ajudar os

pesquisadores a compreender os contextos sociais e culturais dentro dos quais os sujeitos,

objetos de pesquisa, atuam (MYERS, 1997). Como o estudo ocorreu em um cenário natural,

onde “os fenômenos tomam o seu real significado mais em função de seu contexto do que em

função do que eles representam por si mesmos” (LINCOLN e GUBA, 1985, p. 189), e cujos

sujeitos sob investigação são grupos com diferentes perspectivas, há bons indícios para se

fazer uma opção metodológica por uma abordagem multimétodo, com uso maciço de técnicas

quantitativas de coleta de dados e forte influência de métodos qualitativos em nível de

interpretação, ainda mais quando os grupos vão ser objeto de uma intervenção caracterizada

pelo uso de um software.

A proposta multimétodo provê um maior poder de entendimento de complexas

questões sócio-técnicas (ZIGURS, 1993), como a observada no contexto de estudo de

software, onde há conjunção dos cenários naturais com a atuação de grupos, com aumento do

número de pessoas envolvidas, com a composição variável do grupo e com a emersão de
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fatores vinculados ao relacionamento humano, os quais executam importante papel na

aceitação do software (GRUDIN, 1991). Além disso, a mistura de procedimentos de cunho

racional e intuitivo, contribui para uma melhor compreensão do fenômeno, o que fortalece o

trabalho de pesquisa (BENBASAT et al, 1987).

Resgatando as pretensões citadas no objetivo geral e objetivos específicos, o

trabalho buscou descrever os procedimentos envolvidos na avaliação de um modelo com

enfoque multicritério para apoiar decisões de gestão sobre SI e destacar a conveniência do

apoio provido por este modelo, implementado em software, no processo de decisão.

Em adição, por buscar elucidar as preocupações estratégicas dos gestores de SI, a

pesquisa permitiu identificar variáveis relevantes que podem ser utilizadas com foco

exploratório em futuras pesquisas. Churchill (1979) aponta que a pesquisa exploratória é

apropriada para qualquer problema no qual existe ainda pouco conhecimento.

Face às considerações destacadas, denota-se o presente trabalho como uma

pesquisa multimétodo, com enfoque quanti-qualitativa e de caráter exploratório, pois,

conforme Brewer e Hunter (1989), a aplicação e a combinação de multimétodos de pesquisa

faz-se necessário para atender aos objetivos da investigação, sendo o mérito da combinação

uma maior proximidade do mundo real onde os fatos se sucedem.

4.1  A estratégia de pesquisa

A escolha de um determinado tipo de estratégia de pesquisa está ligada aos

objetivos, aos pressupostos e à natureza da pesquisa, bem como aos valores do pesquisador

(MONTIBELLER e ENSSLIN, 2001). A adoção da estratégia do estudo de caso nesta

pesquisa, em sua forma metodológica para verificação dos conhecimentos teóricos num

campo prático, inspirou-se em afirmação de Castro (1978, p.88), o qual julga que “o interesse

primeiro não é pelo caso em si, mas pelo que ele sugere a respeito do todo”.
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Yin (2001) comenta que a estratégia de estudo de caso é utilizada em situações de

estudos organizacionais e gerenciais. Renomados autores (BENBASAT et al, 1987;

ORLIKOWSKI e BAROUDI, 1991) atestam ser o estudo de caso a estratégia qualitativa mais

usada para a pesquisa em sistemas de informação.  Como proposta geral, o estudo de caso

pode ser utilizado (BENBASAT et al,1987; YIN,1994):

• para responder perguntas do tipo “como” ou “por quê”;

• porque o fenômeno é observado no campo natural;

• caso o investigador tenha pouco controle sobre os eventos;

• quando se trata de um fenômeno contemporâneo.

Yin (2001) apresenta duas propostas de implementação para a estratégia de estudo

de caso com relação ao tipo: caso único ou casos múltiplos. Nesta pesquisa foi implementado

o projeto de caso único em virtude da facilidade de acesso a dados, do apoio e interesse por

parte da instituição envolvida, do ponto de vista da exploração de novos conhecimentos, por

buscar descobrir as principais perspectivas dos gestores no gerenciamento dos SI e, por

último, pelo interesse do pesquisador como profissional e docente de disciplinas afins.

Para Miles e Huberman (1994), uma vez que a estratégia é adequada e propícia ao

estudo e há acessibilidade do pesquisador ao ambiente, o critério de seleção de caso único é

considerado conveniente.

Evidentemente, por se tratar de um estudo de caso único, foram tomadas as

providências para que fosse realizada uma investigação criteriosa, tomando os devidos

cuidados para evitar viéses na pesquisa e expressar, dentro do possível, as evidências

encontradas no estudo.  Para tanto, coube ao pesquisador, seguindo as prescrições de Gil

(1999), buscar extrair do caso as informações relevantes através de procedimentos fortemente

baseados na percepção e na capacidade analítica, formular boas questões e interpretar

respostas, ser bom ouvinte, ser imparcial, adaptável e flexível sem, contudo, perder o rigor.
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Para aumentar a confiabilidade do estudo foi desenvolvido um protocolo de

estudo de caso, onde estão contidos um conjunto de questões que refletem as necessidades da

pesquisa, os procedimentos e regras gerais relativos à investigação e um guia de orientação ao

pesquisador para condução do estudo. Tais cuidados empregados pelo pesquisador, buscaram

manter a imparcialidade e objetividade da análise e da observação das premissas envolvidas

no exercício de diferentes papéis, seja como explorador das perspectivas estratégicas na

gestão sobre SI, seja como estruturador e facilitador do processo orientado de decisão. O

protocolo referente à pesquisa encontra-se detalhado no Apêndice A.

Vale ressaltar que se reconhece na literatura a existência de críticas tecidas aos

estudos de caso, questionando seu valor acadêmico e discutindo, especialmente, a dificuldade

de generalização dos resultados. Reconhece-se esta lacuna, mas, recorrendo a Yin (2001),

considera-se que os estudos de caso, da mesma forma que os experimentos, são generalizáveis

a proposições teóricas e não a populações ou universos e, ainda, como destaca Bassey (1981),

quando o estudo de caso é realizado de forma sistemática e crítica, visando à melhoria da

educação e estendendo as fronteiras do conhecimento existente, é uma forma válida e

metodicamente planejada de pesquisa.

Como o campo escolhido foi estudado de forma profunda mas não exaustiva, os

elementos em estudo não representaram uma amostra probabilística, logo dado a

predisposição à flexibilidade metodológica, a análise ficou restrita mais a aspectos analíticos

do que estatísticos. Tais considerações apontam que a escolha do método qualitativo de

caráter exploratório e da estratégia de estudo de caso único afiguraram-se como pertinentes.

4.2  A unidade de análise da pesquisa

Os primeiros esforços do governo do Rio Grande do Norte em relação à

estruturação da gestão de informática estadual aconteceram no final da década de 60 com a
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criação da Companhia de Fomento Econômico do Rio Grande do Norte – COFERN em 1968.

O aumento da demanda de serviços e a necessidade de modernização do parque tecnológico

exigiram do governo investimentos na área e a COFERN foi substituída pelo Centro de

Computação do Rio Grande do Norte – COMPERN em 1974.

O modelo instituído pelo COMPERN não conseguiu se firmar como uma boa

solução para a questão de processamento de dados da época, o que levou o Governo a criar

sua própria empresa de processamento, através da Lei 4.528 de 17.12.75. Surgiu então a

DATANORTE, uma empresa de economia mista, vinculada à Secretaria de Planejamento,

cuja finalidade era executar as políticas de informática no âmbito estadual.

Na qualidade de empresa prestadora de serviços de informática, a DATANORTE

evoluiu satisfatoriamente até o início de 1994, quando um conjunto de reformas

administrativas implementadas no estado, transferiu as atividades de informática da empresa

para a Secretaria de Administração através de uma subsecretaria de informática, a SECRIN.

Em função do regime administrativo e por força do decreto estadual nº 14.308, de

janeiro de 2003, a SECRIN foi substituída pela CODIN - Coordenadoria de Informática,

permanecendo como integrante da estrutura básica da secretaria de administração e recursos

humanos – SEARH.

Visando à integração de políticas setoriais, com vistas ao aproveitamento da

sinergia e dos ganhos de produtividade no atendimento às novas demandas sociais, a CODIN

dispõe sobre a política para o setor de tecnologias da informação e comunicação no âmbito da

administração estadual. Esta competência engloba, dentre outras atividades (lei complementar

nº  265 de 05.01.2004):

• a  instituição e organização do sistema estadual de tecnologias da informação

e comunicação;

• a elaboração do plano integrado de tecnologias da informação e comunicação;
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• a constituição de grupos técnicos de estudos e de execução de projetos;

• a formação de recursos humanos e capacitação tecnológica;

• a disciplina da aquisição e contratação de bens e serviços para o setor;

• o apoio e promoção de iniciativas e pesquisas que busquem desenvolver

novas tecnologias no campo dos sistemas, da informação e de

comunicação.

A atual estrutura da CODIN compreende três sub-coordenadorias, que são

responsáveis pelo apoio na condução das políticas. Estas são respectivamente: SUPOR

(Subcoordenadoria de Suporte), SUCON (Subcoordenadoria de Consultoria) e SUCOP

(Subcoordenadoria de Operações).

A aplicação do modelo de estruturação proposto nesta pesquisa será realizada na

CODIN dada a aderência da intenção do estudo com o papel desempenhado pelo órgão no

governo do estado do Rio Grande do Norte. A pesquisa será realizada com os gestores de

informática das diversas secretarias estaduais e o coordenador da CODIN, pois na medida que

representam o corpo gerencial do governo nas políticas de SI, constituem as subunidades de

análise aderente aos propósitos da pesquisa,  conforme apresenta o quadro 4.

Órgão Participantes
Coordenadoria de Informática 01
Secretaria de Ação Social 01
Secretaria de Administração e Recursos Humanos 01
Secretaria de Agricultura, da Pecuária e da Pesca 01
Secretaria de Defesa Social 01
Secretaria de Educação, da Cultura e dos Desportos 01
Secretaria da Industria, do Comercio, da Ciência e da Tecnologia 01
Secretaria da Infra-estrutura 01
Secretaria de Saúde Publica 01
Secretaria Tributação 01
Secretaria Planejamento e das Finanças 01
Secretaria de Turismo 01
Secretaria de Recursos Hídricos 01
Secretaria do Governo e de projetos Especiais 01
Secretaria Extraordinária para o desenvolvimento do Pólo Gás-Sal 01
Total 15

Quadro 4 (4) – Subunidades de análise da pesquisa
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Cada gestor de SI das secretarias estaduais é responsável pela condução de

projetos de SI específicos à secretaria de sua competência. Apesar da autonomia, o

gerenciamento dos projetos de SI deve estar alinhado estrategicamente com as diretrizes

políticas para a gestão de SI estabelecidas pelo governo.

Visando discutir os direcionamentos e as preocupações estratégicas relacionadas à

gestão sobre SI, a CODIN vem organizando mensalmente fóruns de discussão, denominados

GTI – Gestão da Tecnologia da Informação, onde estão envolvidos não só os gestores de SI,

mas também todo o corpo técnico das secretarias, o que confere destacada importância ao

caso selecionado dada à possibilidade de avaliação da conveniência da modelagem em

processos decisionais reais na temática em estudo.

4.3  O desenho de pesquisa

O objetivo do desenho de pesquisa consiste, basicamente, em ilustrar via esquema

como o estudo do problema definido preliminarmente será desenvolvido (KERLINGER,

1979).

A diagramação resultante desta proposição permitiu ilustrar que se fazendo uso

dos procedimentos relativos à aplicação de um round delphi, foi possível destacar um

conjunto das principais preocupações estratégicas na gestão sobre SI a partir da escuta de um

grupo de experts. Este conjunto foi modelado à luz dos princípios do enfoque multicriterial e

implementado por software, sendo então aplicado para apoiar decisões de gestão sobre SI,

sujeitas as complexidades do ambiente de decisão na temática e às variantes políticas do caso

selecionado. Tal configuração findou por buscar avaliar a conveniência do apoio à tomada de

decisão assim implementada.

A implementação do modelo exibido no desenho de pesquisa está baseada no

conceito de pesquisa pré-experimental (BERNAL, 2000). Segundo Kerlinger (1979), esta
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abordagem de pesquisa aplica-se quando não é possível manipular variáveis ou designar

sujeitos ou condições aleatoriamente, mas se quer inferir ou concluir algo sobre o fenômeno.

Esta abordagem de pesquisa foi utilizada ao se aplicar o Web Hipre®, uma

ferramenta SAD-G, para analisar a conveniência do apoio no processo de tomada de decisão.

Estudos deste perfil têm caráter de pesquisa pré-experimental, tendo em vista que embora a

variável independente (software) esteja sendo utilizada, esta se faz em um momento estático e

não contíguo imediato à variável dependente (conveniência do apoio) (KERLINGER,1979;

BERNAL, 2000). O enfoque aludido é aderente às noções explicitadas na seção 4.1,

enriquecendo-o como proposta de pesquisa.

A implementação resultante do desenho de pesquisa pôde ser sintetizada

conforme destaca a figura 24 abaixo:

4.4  Coleta de dados

Muitos estudos qualitativos combinam diferentes técnicas de coleta de dados

sobre o fenônemo. O pesquisador deve avaliar as potencialidades e limitações de cada técnica

e, então, decidir qual é mais adequada a uma questão em particular ou a um determinado

conjunto do estudo. As limitações de uma técnica podem ser compensadas pelas

Figura 24 (4) – Desenho da  pesquisa
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potencialidades de outra complementar, possibilitando ao pesquisador selecionar a melhor

combinação de técnicas (MARSHALL e ROSSMAN, 1994).

A coleta de dados nesta pesquisa está caracterizada em três etapas resumidas

conforme quadro 5 e detalhadas em seguida.

4.4.1  1ª etapa: delphi

A utilização do método delphi nesta pesquisa fez-se nos moldes do procedimento

típico de um experimento delphi convencional baseado na literatura (LINSTONE e TUROFF,

1975), visando à identificação das questões chaves mais relevantes, as preocupações

estratégicas dos gestores em SI. A opção pelo método delphi está lastreada na adequação de

suas  características à proposta de presente estudo e pelas limitações previstas no processo de

coleta de informações nesta etapa da pesquisa.

A operacionalização compreendeu além da revisão de literatura, a realização de

um pré-teste de questionário do round delphi.  O pré-teste consistiu no preenchimento do

questionário por um grupo de pessoas com perfil de compreensão próximo aos participantes

conforme sugere Richardson (1999). Fez-se o pré-teste aplicando o questionário a um grupo

de gestores de SI do governo da Paraíba e de Pernambuco, utilizando-se também a internet.

1ª etapa:
delphi

2ª etapa:
processo AHP

3ª etapa:
mensuração de impressões

Roteiro:
• Identificação das questões

chaves
• Elaboração do round de

questionário
• Coleta dos dados
• Apresentação dos resultados

Roteiro:
• Formulação da árvore

hierárquica
• Comparação de escala
• Atribuição de pesos
• Análise de Sensibilidade

Roteiro:
• Elaboração do questionário

Técnicas empregadas:
• Revisão da literatura
• Pré-teste
• Aplicação round delphi via

Internet

Técnicas empregadas:
• Método AHP
• Implementação por software

(Web Hipre)

Técnicas empregadas:
• Validação de face
• Aplicação de questionário

Objetivo:
• Identificação das questões

chaves mais relevantes

Objetivo:
• Construção e aplicação do

modelo multicriterial

Objetivo:
• Avaliação da conveniência do

apoio no processo de decisão

Quadro 5 (4) - Plano operacional da coleta de dados
Fonte: Baseado em Churchill (1979)
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Tal atividade permitiu a validação das questões abordadas quanto à sua compreensão,

seqüência e adequação aos objetivos a serem atingidos, buscando minimizar possíveis erros

não previstos pelo pesquisador (ROESCH, 1999).

A seguir comenta-se como foi a aplicação do round delphi e a explanação do

detalhamento previsto na figura 25, em 10 passos.

Figura 25 (4) - Detalhamento das fases do Delphi
Fonte: Adaptado de Adler e Ziglio (1996)
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A)  Procedimentos adicionais do round delphi

A seleção dos especialistas no assunto em estudo buscou trazer contribuições de

diversos gestores que trabalham na área de SI. Foi enviada uma mala direta, via correio

eletrônico, para toda a lista de participantes da ABEP (Associação Brasileira de Empresas de

Processamento de Dados Estaduais). O critério que justificou a seleção desta amostra, baseou-

se no fato destes participantes estarem envolvidos na gestão sobre SI em seus respectivos

estados, gerando a expectativa de obtenção de alta significância para a coleta de dados da

pesquisa. A mala direta continha um encaminhamento de esclarecimento sobre a pesquisa,

uma solicitação de colaboração, além da indicação do site, onde a mesma estaria hospedada,

seguida de login e senha de acesso .

B)  Sobre os questionários

Para elaboração dos questionários do round delphi, foi tomada por base a lista de

questões chaves apresentada pelos estudos desenvolvidos pelo Centro de Pesquisa em

Gerenciamento de Sistemas de Informação (MISRC - Management Information Systems

Research Center) da Universidade de Minnesota. A lista é resultante de uma metodologia

testada e validada pelo MIRSC e é utilizada em diversos estudos para apreciação das

preocupações dos executivos de informática em diversos países do mundo (DICKSON et al,

1984; BURNS et al, 1992). Na aplicação do round delphi, foi concedido espaço aos

participantes para incorporação de novos elementos à lista de preocupações, haja visto as

características espaço-temporais envolvidas no cenário. A lista de questões chaves está

divulgada no Apêndice B.

C)  Exaustão do Ciclo

Os passos 7, 8 e 9 do round delphi foram repetidos para chegar a uma seqüência

estável de resultados. Como o objetivo desta primeira etapa foi buscar uma visão consensual

do grupo no que concerne à identificação das preocupações estratégicas mais relevantes na
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gestão sobre SI, buscou-se a repetição destes passos até que se obteve uma convergência

estatística das respostas, a chamada exaustividade.

Um dos maiores cuidados para a aplicação do método delphi está no formato das

questões do questionário do round delphi, pois possíveis erros na elaboração podem dificultar

o entendimento das questões, levando os participantes a não responderem ou apresentarem

respostas que não reproduzam seus reais julgamentos. Tentou-se minimizar tal faceta pela

aplicação do pré-teste e pela aplicação de procedimentos de controle (BASSEY, 1981;

ROESCH, 1999).

Os questionários do round delphi foram disponibilizados na internet, num

endereço eletrônico contendo informações de esclarecimento, propósitos da pesquisa e

importância da colaboração. Com a opção pelo canal eletrônico, buscou-se minimizar o tempo

de devolução das respostas, uma vez que as opções eram selecionadas no próprio site e

minimizar problemas de interoperabilidade de aplicativos, dada a possibilidade de existência

de diferenças no formato e versões dos softwares nos quais os questionários tenham sidos

respondidos.

4.4.2  2ª etapa: processo AHP

Face às considerações destacadas nos capítulos precedentes e a adequação das

características do método AHP à proposta prática evidenciada para o presente estudo, fez-se,

então a opção pelo uso do mesmo para a construção do modelo de decisão de gestão sobre SI.

O software escolhido para implementação do modelo foi o Web Hipre®, dada sua

adequação ao método AHP escolhido no contexto desta pesquisa, a sua grande aplicabilidade

prática e funcionalidades técnicas (interface amigável permitindo ao decisor expressar

graficamente suas escolhas no processo de decisão).
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Feitas as escolhas, a segunda etapa da coleta de dados objetivou construir e

validar o modelo multicriterial.  A princípio foi realizada uma reunião do pesquisador com

todos os decisores envolvidos no processo, para equalização dos propósitos pretendidos pela

pesquisa. Neste encontro foram apresentados o método AHP e o software Web Hipre® como

ferramenta de apoio à decisão e o detalhamento das fases que compuseram o processo de

decisão em estudo. Estas fases compreenderam:

• a construção da árvore de hierarquia: através de agrupamento das questões

chaves mais relevantes advindas da primeira fase desta pesquisa, o

pesquisador instituiu um conjunto de critérios diferentes e independentes entre

si;

• a comparação de escala: antes da comparação os decisores foram instruídos a

fazer a comparação de alternativas. Seus julgamentos e avaliação da

importância de cada alternativa sobre a outra foi feita subjetivamente e

convertida em valores numéricos usando a escala proposta por Saaty (1980;

1988; 1990; 2004);

• a atribuição de pesos: os pesos relativos dos critérios foram obtidos mediante

interface disponibilizada pelo Web Hipre®. Para tanto, foram atribuídos pesos

aos critérios, deixando a cargo do software, a complexidade matemática

envolvida na construção da matriz das importâncias de cada critério;

• a análise de sensibilidade: o suporte provido pelo software à metodologia

multicriterial foi um elemento fundamental nesta fase, pois permitiu que

fossem feitas análises de sensibilidade e do tipo what if (o que acontece se),

para avaliar o efeito de possíveis alterações nas ponderações de critérios na

comparação de alternativas pelos decisores.
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Dentre os principais cuidados considerados pelo facilitador (pesquisador) nesta

etapa, estão os esclarecimentos e a instrução, conforme destacados na explicação das fases

acima citadas, a preocupação com a sistematização e a organização dos critérios. Para tanto,

foi levado em consideração no agrupamento dos critérios em famílias: a clareza, a não

redundância e a aplicabilidade dos mesmos.

4.4.3  3ª etapa: mensuração de impressões

Esta etapa objetivou avaliar a conveniência do apoio ao processo de decisão

provido pelo modelo implementado em software. Para tal, valeu-se de questionários. Na

opinião de Richardson (1999), o questionário é realmente uma entrevista estruturada que se

propõe a descrever características e medir determinadas variáveis de um grupo, sendo um

valioso instrumento de coleta.

Para a medição da conveniência do apoio, utilizou-se do modelo desenvolvido por

Torkzadeh e Doll (1999), que mesmo revelando uma estruturação simples proporcionou um

tratamento multidimensional para o estudo, ao considerar aspectos técnicos e

comportamentais, fatores apontados pela literatura de AMD e SAD-G (DeSANCTIS e

GALLUPE, 1987; MARAKAS, 1998; SAATY,1980; 1988; 1990; 2004; GOMES et al, 2002;

BANA e COSTA e CHAGAS, 2004) como importantes na avaliação do processo de decisão.

Baseados em trabalhos de diversos pesquisadores, Doll e Torkzadeh (1988)

desenvolveram seu modelo fundamentado em quatro variáveis: produtividade, inovação no

trabalho, satisfação do usuário e controle gerencial, que combinados, auxiliam a descrever o

impacto de uma aplicação sobre os indivíduos em uma organização. Estas variáveis são

definidas ao nível da utilização da TI por indivíduos para realizar uma tarefa (decisão)

(TORKZADEH e DOLL, 1999). O quadro 6 apresenta as definições dadas por Doll e
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Torkzadeh (1988) para as quatro variáveis e as relacionam com a literatura que trata a

abordagem multicriterial e implementações em software para apoiar decisões.

Variáveis
Avaliação da

conveniência do apoio
com suporte tecnológico

Inferência na decisão
(AMD) e tecnologia

(SAD/SAD-G)
Controle Gerencial: Em  que
medida a aplicação ajuda a regular
processos e desempenho.

DeSanctis e Gallupe (1987).
Shimizu (2001), Saaty (1980;

1988; 1990; 2004)
Inovação: Em  que  medida  a
aplicação ajuda a criar ou tentar
expressar novas idéias em seu
trabalho.

Gomes et al (2002). Shimizu
(2001)

Produtividade: Em que medida a
aplicação interfere na produção do
usuário em determinada unidade de
tempo.

Simon (1987), Nunamaker et al
(1993), Marakas (1998), Gomes et
al (2002), Bana e Costa e Chagas

(2004)
Satisfação do usuário: Em que
medida a aplicação ajuda o usuário a
criar valor para os clientes internos e
externos à organização.

Doll e Torkzadeh (1988),
Maçada e Borenstein (2000),

Maçada e Oliveira (2000),
Giesta et al (2003)

Gomes et al (2002), Saaty (1980;
1988; 1990; 2004).

A credibilidade para a utilização do instrumento já validado repousa no seu vasto

lastro de referências na literatura nacional e internacional, com destaque para as similaridades

presentes nos trabalhos de Maçada e Borenstein (2000), no contexto de um sistema de apoio à

decisão em uma empresa pública, Maçada e Oliveira (2000), na área portuária, com um

sistema logístico, Giesta et al (2003), na indústria de manufatura, com um sistema de

produção enxuta.

Tais instrumentos foram aplicados a todos os decisores participantes do processo

de decisão anteriormente destacado, sendo a aplicação, feita imediatamente após o término da

2ª etapa, de forma a registrar mais fielmente as percepções dos gestores sem que houvesse

decorrido grande intervalo de tempo.

4.5  Análise de dados

A análise dos dados realizada no método delphi fez uso de estatística descritiva.

Tomando-se por base as informações obtidas dos painelistas, ou seja, os julgamentos

Quadro 6 (4) – Variáveis para avaliação da conveniência do apoio à decisão
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particulares de cada participante no decorrer dos questionários dos rounds delphi,  o

pesquisador resumiu as perspectivas individuais calculando a média dos dados de cada

perspectiva, chegando-se a um resultado. Os resultados de cada round influenciaram a

próxima aplicação do questionário para reavaliação de julgamentos iniciais.

Após algumas rodadas consecutivas, obteve-se um consenso do grupo, não

necessitando solicitar aos participantes, cujas opiniões se desviaram consideravelmente da

maioria, argumentar sobre suas opiniões contrárias.

Por fim, o pesquisador avaliou, agregou e apresentou as informações a cada

participante em termos estatísticos obtendo assim um resultado final do processo. É

importante destacar, que a instrumentação estatística básica ajudou a analisar o

comportamento do fenômeno estudado, efetivando a agregação dos julgamentos individuais

em torno de uma única opção.

A aplicação do modelo desenvolvido à luz dos princípios do AHP e implementado

pelo Web Hipre®, permitiu observar o entendimento dos decisores quanto à forma pela qual o

método deriva todas as prioridades, constrói a hierarquia da decisão e compara pares de

alternativas. Assim, foi possível inferir quanto aos aspectos da operacionalidade da família de

critérios e ordem de classificação das preocupações estratégicas pelos decisores, mediante

expressão da importância relativa dos critérios.

Ademais, acerca da medição da conveniência do apoio ao processo de decisão

provido pelo modelo implementado em software, foram analisados os dados coletados dos

questionários respondidos por votação a questões objetivas, que apresentaram as quantidades

e os percentuais dos julgamentos dos decisores a aspectos do uso software e da metodologia

empregada, do desempenho e controle do processo e do enriquecimento informacional.
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4.5.1  Aspectos de validade

Além das medidas parciais de controle adotadas e destacadas em cada um dos

procedimentos anteriores, convém mencionar algumas de caráter geral para assegurar maior

rigor e validade aos instrumentos e procedimentos utilizados. Entre as ações catalogadas,

somam-se:

• Validade de construto: avaliação dos elementos conceituais e operacionais

envolvidos na construção do modelo;

• Validade de face: validação de face dos instrumentos usados na coleta, de

modo que sua implementação permitisse saber exatamente o que se quer

estudar – medir e descrever. Este procedimento permitiu a validação das

questões abordadas, quanto à sua compreensão, seqüência e adequação aos

objetivos a serem atingidos;

• Capacidade de replicação: mostrar que o estudo pode ser repetido, obtendo-se

resultados assemelhados. O protocolo de estudo de caso e a base de dados do

estudo são fundamentais para esta tarefa.

O quadro 7 sumariza as táticas de validação do estudo.

4.6  O esboço do protocolo de estudo de caso

Para condução do estudo de caso, levaram-se em consideração as proposições

destacadas por Yin (2001) quanto à necessidade de elaboração de um protocolo de estudo de

Testes Tática do estudo de caso Fase da pesquisa para
aplicação da tática

Validade de construto Exercício conceitual
Construção do modelo

Projeto da pesquisa
Coleta de dados

Validade de face Exercício conceitual Projeto da pesquisa

Capacidade de replicação Utilização do protocolo de estudo
Banco de dados para o estudo de caso

Coleta de dados
Coleta de dados

Quadro 7 (4) – Táticas de validação do estudo de caso
Fonte –  Adaptado de YIN(2001)
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caso que contemplasse: uma visão geral do projeto de estudo de caso, procedimentos de

campo e um guia para o relatório de estudo de caso.

A figura 26 abaixo apresenta um esboço detalhado do protocolo de estudo de caso

para o desenvolvimento da pesquisa, adaptado da metodologia de mapeamento de processos

denominada 4Q1POC (o que, quem, quando, por que, onde e como). A versão completa do

protocolo de estudo está no Apêndice A.

A ordem lógica guiada pelo protocolo de estudo de caso permitiu uma

investigação criteriosa e cuidadosa do cenário, minimizando as chances de equívocos e

maximizando as evidências do estudo. Esta orientação é herança de diversas obras estudadas

sobre metodologia de pesquisa.

2.  Determinar as
pessoas envolvi das

4.  Realizar 1ª etapa
de coleta de dados

5.  Realizar 2ª etapa
de coleta de dados

6.  Realizar 3ª etapa
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3.  Levantar
informações

1.  Contactar
organização

7.  Analisar os
dados coletados

8.  Apresentação
final

PROPAD / NEPSI

ABEP

CODIN

2.  Determinar as
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organização
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organização
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7.  Analisar os

dados coletados

8.  Apresentação
final

8.  Apresentação
final

PROPAD / NEPSI

ABEP

CODIN

Figura 26 (4) – Macro visão do protocolo de estudo de caso
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5 Análise dos Resultados

A proposta do presente capítulo é a de apresentar a análise dos resultados obtidos

com a pesquisa, observando os procedimentos estabelecidos para a avaliação dos rounds

delphi e do processo multicriterial. Os dados sob os quais foram desenvolvidas as análises se

encontram no Apêndice C. Os gráficos e tabelas apresentados neste capítulo foram

formulados a partir do uso do software Microsoft Excel e do sistema Web-Hipre®.

5.1  O Ciclo delphi

Alguns estudos observados na literatura (MORGADO, 1996; MORGADO et al,

1996; FGV/ABEP, 2001) para apreciação das preocupações estratégicas do gestores de SI no

Brasil apontam para o uso de métodos de classificação/ranqueamento. A atual pesquisa

inclinou-se por utilizar métodos distintos dos destacados na literatura nacional, pois encontrou

lastro em estudos similares presentes no espectro mundial (NIEDERMAN et al, 1991;

WATSON e BRANCHEAU, 1991) e na  observação de maior aderência às características

identificadas no caso selecionado: modalidade de comunicação assíncrona (diferenças espaço-

temporais entre os participantes) e possibilidade de feedback das respostas.

A ação de pré-teste foi executada com um grupo de gestores de SI da esfera

pública dos estados da Paraíba e de Pernambuco. A amostra se valeu de 22 especialistas,

sendo 4 coordenadores, 5 assessores, 5 diretores e 8 gerentes que respondem pela gestão sobre

SI nas empresas/órgãos: ATI (Agência Estadual de Tecnologia da Informação, antiga

FISEPE), CODATA (Cia de Processamento de Dados da Paraíba), DETRANS (Departamento

de Trânsito da Paraíba e Pernambuco), EMPREL (Empresa de Processamento de Dados do

Município – Recife), TJPB (Tribunal de Justiça da Paraíba), TCE-PE (Tribunal de Contas de
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Pernambuco), SARE (Secretaria de Administração e Reforma de Pernambuco), Secretaria de

Saúde de Pernambuco e ADENE (Agência de Desenvolvimento do Nordeste, antiga

SUDENE).

Tal atividade possibilitou a validação de face das questões abordadas quanto à sua

compreensão, seqüência, forma e vocabulário, adequando, quando se mostrou necessário, aos

objetivos de mensuração a serem atingidos. Em função da análise das respostas obtidas,

procederam-se mudanças, em algumas questões e instruções de preenchimento, que foram

reescritas para melhorar a clareza e na interface do formulário, para facilitar a interação e

agilizar o processo de obtenção das respostas. Após estas modificações, o instrumento de

pesquisa ficou estruturado com 7 questões para análise do perfil dos respondentes e 25

questões chaves. O instrumento está divulgado no Apêndice A.

Para o tratamento dos dados, as respostas das questões foram tabuladas, efetuando

um tratamento estatístico básico, com cálculo da média aritmética. Com base nos valores

obtidos, foi realizada uma classificação decrescente das questões, sendo as questões de maior

média taxadas como as preocupações estratégicas consideradas mais importantes pelos

gestores de SI.

5.1.1  Perfil dos especialistas do delphi

A amostra desta etapa da pesquisa compreendeu os gestores de SI da informática

pública dos estados brasileiros, com exceção do Acre que não é associado da ABEP, num

total de 25 especialistas. O número de abstenções observado nos rounds delphi não

comprometeu a representatividade da amostra, por situar-se em limites considerados normais

na aplicação deste método, que são de 30% a 50% na primeira rodada e de 20% a 30% na

segunda rodada  (WRIGHT e GIOVINAZZO, 2000).
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Sexo

Total
Masculino 17
Feminino 3

Faixa Etária

Perfil  por Sexo

85%

15%
Masculino

Feminino

Total
18 a 25 anos 0
26 a 35 anos 5
36 a 49 anos 11
50 anos ou mais 4

Área de Formação

Perfi l por Faixa Etária

0% 25%

55%

20%

18 a 25 anos

26 a 35 anos
36 a 49 anos

50 anos ou mais

Total
Artes 0
Educacional 0
Administração 6
Engenharia 7
Ciências Jurídicas 0
Informática 10
Comunicação Social 0
Medicina/Psicologia 0
Economia/Contábeis 1
Outros 0

Perfil por Área de Formação

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11 Artes

Educacional
Administração
Engenharia
Ciências Jurídicas
Informática
Comunicação Social
Medicina/Psicologia
Economia/Contábeis
Outros

Nível da Função

Total
Operacional 0
Tático 6
Estratégico 14

Tempo de Experiência

Perfil por Níve l de Função

0%
30%

70%

Operacional

T ático

Estratégico

Total
Menos de 1 ano 2
De 1 a 3 anos 14
De 4 a 6 anos 2
De 7 a 10 anos 1
De 11 a 14 anos 0
Mais que 15 anos 1

Perfi l por Tempo de Experiência

10%

70%

5%0% 5%
10%

Menos de 1 ano

De 1 a 3 anos

De 4 a 6 anos

De 7 a 10 anos

De 11 a 14 anos

Mais que 15 anos

Figura 27 (5) – Perfil dos especialistas
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As tabelas e os gráficos agrupados na figura 27, exibem o perfil do público-alvo

do estudo, gestores de SI, quanto ao sexo, faixa etária, formação acadêmica, nível da função e

tempo de experiência no exercício da gestão sobre SI.

A distribuição por sexo aponta para uma predominância do sexo masculino em

relação ao feminino na gestão sobre SI dos estados brasileiros. O intervalo de idade

predominante é na faixa de 36 a 49 anos e a maioria destes especialistas contabilizam entre 1

a 3 anos de experiência na função, atuando no nível estratégico da organização.  A formação

acadêmica predominante é Informática, seguida de Engenharia e de Administração.

5.1.2  1° round delphi

    Os especialistas foram solicitados a explicitar a importância relativa de cada

questão de acordo com uma escala de 10 pontos, onde 10 indicava a questão de maior

importância e 1 a questão de menor importância. Foi estabelecido um prazo de 10 dias para a

conclusão desta etapa, sendo observado no final deste período 20 respostas (abstenção de

20%). Os resultados gerais se acham tabulados nos apêndices C5 e C6 e estão incorporados na

análise da seção 5.1.5.

5.1.3  2° round delphi

Após a conclusão do primeiro round delphi, os dados tabulados foram reenviados

aos especialistas explicitando além de sua opinião pessoal a média conferida pelo grupo para

cada questão. Como prescreve o método, novamente, os especialistas foram solicitados a

explicitar a importância relativa de cada questão de acordo com uma escala de 10 pontos e

estabelecido um prazo de 10 dias para a conclusão desta etapa, sendo obtido, desta vez, 16

respostas (abstenção de 20% em relação a etapa precedente e de 36% em relação ao total da
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amostra). Os dados tabulados estão nos apêndices C7 e C8. A análise dos resultados está

incorporada à descrição da seção 5.1.5.

5.1.4  3° round delphi

Submeteu-se nas mesmas condições precedentes o terceiro round. Foi observado

novamente o mesmo número de respostas do segundo round (abstenção de 20% em relação a

etapa precedente e de 36% em relação ao total da amostra). Os dados obtidos estão no

apêndice C9 e C10 e a análise final descrita na seção 5.1.5. Neste round estimou-se que houve

convergência, pois foi verificado o mesmo conjunto de questões chaves do round precedente,

ou seja, a seqüência estável de resultados permitiu atender o objetivo destacado a esta etapa:

obter o “consenso” das preocupações estratégicas mais relevantes.

5.1.5  Os resultados observados

A classificação decrescente das questões resultante do tratamento estatístico

básico, possibilitou que as preocupações fossem ordenadas, sendo destacada especial atenção

às 10 primeiras posições da classificação como sugere os estudos nacionais e internacioanis e

utilizáveis como componentes do modelo multicriterial a ser implementado na etapa

subseqüente.

Apesar da ordem de algumas questões ter sofrido alterações durante o processo,

foi possível observar desde o primeiro round posições bem estabelecidas, como é o caso das

três primeiras preocupações da lista: a segurança dos ambientes e das informações, governo

eletrônico e planejamento estratégico de SI e, também, da quinta e da sexta, a saber:

esclarecimento do papel da informática e a recuperação frente a desastres. As demais

preocupações, oscilaram suas posições ao longo do processo, mas se mantiveram nas etapas
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finais, demonstrando, mesmo com a variação de importância, serem preocupações de

destaque dos gestores de SI.

Para facilitar a análise e discussão, os estudos desenvolvido por Niederman et al

(1991), seguido por Morgado et al (1996), propõem o agrupamento das questões chaves nas

seguintes categorias:

A) Relacionamento com o negócio da Administração Pública (AP):

compreendendo as questões relacionadas ao apoio, suporte, envolvimento e

condução do negócio da administração pública;

B) Infra-estrutura tecnológica (IT): nestas questões estão envolvidas o conjunto

de recursos tecnológicos necessários à construção de uma infra-estrutura que dê

suporte aos produtos e serviços do poder público. São questões que estão mais

relacionadas aos aspectos técnicos da área de SI e sua capacidade de atender as

demandas do governo;

C) Eficiência interna (EI): envolvem as questões internas predominantemente

gerenciais, passíveis de algumas nuances técnicas, relacionadas à administração

da área de SI;

D) Relacionamento com o governo (RG): trata-se de questões pertinentes à

configuração de estrutura e poder da informática pública. Envolve desde aspectos

de natureza jurídica até questões que refletem o posicionamento da informática

dentro do governo, o nível de autonomia e o relacionamento institucional.

Utilizando a orientação prevista pelas categorias descritas, é possível verificar no

quadro 8 e no gráfico 1 que o resultado da classificação explicitada pelas associadas da

ABEP, não aponta para  predominância de qualquer dos grupos de questões supracitadas. De

fato, notou-se a presença de representantes (preocupações por acepção) de todas as quatro

categorias de agrupamento efetuada, com leve destaque para EI.
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Ordem Questão Descrição Média Categoria
1 12 Segurança dos ambientes e das informações 9,3 EI
2 10 Governo Eletrônico (Governo On-Line) 9,1 AP
3 1 Planej. Estratégico de SI 8,9 AP
4 4 Posicionar a área de TI 8,9 RG
5 6 Esclarecer o papel da informática 8,8 RG
6 16 Recuperação frente a desastres 8,8 EI
7 25 Medição efetividade e produtividade 8,6 EI
8 3 Concretização dos projetos de governo 8,6 AP
9 18 Redução de custos 8,6 EI

10 7 Gerenciar redes de telecomunicações 8,4 IT
11 19 Obtenção de recursos 8,3 RG
12 9 Redesenho dos processos de negócio 8,2 EI
13 8 Produtividade no desenv. de sistemas 8,2 EI
14 24 Sistemas amplos e integrados 8,2 IT
15 2 Desenvolver RH 8,1 EI
16 22 Arquitetura de informação 8,1 IT
17 15 Construir a arquitetura de TI 8,0 IT
18 5 Aprendizagem organizacional 7,9 RG
19 11 Integrar múltiplos fornecedores 7,8 IT
20 23 Posicionamento estratégico de mercado 7,6 RG
21 17 Complementação de serviços de TI 7,5 EI
22 20 Restrições jurídico-legais 7,5 EI
23 21 Automação de escritório 7,5 EI
24 14 Desenvolver sistemas distribuídos 6,6 IT
25 13 Gerenciar a computação pessoal 6,5 IT

Categorias de preocupações estratégicas

AP
30%

RG
20%

IT
10%

EI
40%

AP
RG
EI
IT

5.1.6  Considerações finais da etapa delphi

O principal objetivo desta etapa foi conhecer as preocupações estratégicas

predominantes na administração da informática pública doravante denominada Gestão sobre

Quadro 8 (5) - Classificação e categorização das questões chaves: AP - Relacionamento com
o Negócio da Administração Pública, IT  -  Infra-estrutura Tecnológica, EI  -  Eficiência Interna

e RG - Relacionamento com o Governo.

Gráfico 1 (5) - Participação das categorias entre as principais preocupações
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SI. Metodologicamente, o estudo começou pelo levantamento bibliográfico focado no

gerenciamento sobre sistemas de informação nos principais fóruns acadêmicos e profissionais

no Brasil e no mundo.

Almejou-se, em paralelo, um cotejo visando realizar o confronto das perspectivas

tratadas na academia, via pesquisadores da ANPAD, com aquelas encontradas na prática

laboral dos gestores de SI, intento frustrado pelo pequeno número de respostas obtido. Em

seguida, buscou-se identificar a atribuição de importância dada a cada questão chave

formulada em repetidos rounds, atividade que culminou num conjunto de resultados, cuja

análise permitiu estabelecer a classificação das principais preocupações estratégicas.

Tomando por base as 10 primeiras posições desta classificação, é possível, mesmo que

superficialmente, explorar alguns aspectos da gestão sobre SI na esfera pública brasileira.

Seguindo os moldes dos estudos da gestão sobre SI na literatura internacional

(NIEDERMAN et al, 1991; WATSON e BRANCHEAU, 1991), estabeleceu-se confronto dos

resultados da atual pesquisa com os achados desenvolvidos em trabalhos no Brasil

(MORGADO et al, 1996; FGV/ABEP, 2001), possibilitando obter uma visão longitudinal da

administração da informática pública. O confronto, taxado de terceira edição do mapeamento

das preocupações estratégicas das principais associadas da ABEP, mostrou que há uma

sensível mudança – tendência à profissionalização da gestão – em relação à primeira edição,

elaborada em 1996 pela USP (MORGADO et al, 1996), que apontou uma maior preocupação

com a infra-estrutura tecnológica e a segunda edição, elaborada em 2001 pela FGV

(FGV/ABEP, 2001), que já sinalizava a mudança, percebida com as preocupações divididas

entre infra-estrutura tecnológica e eficiência interna.

O quadro 9 ilustra, o crescimento de importância vivenciada pelas principais

preocupações estratégicas dos gestores de SI nos últimos anos, com exceção da preocupação

com a concretização dos projetos do governo, que mesmo seguindo a razão inversa, se
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mantém na lista de destaque das preocupações. Vale ressaltar, também, o desempenho

evolutivo da preocupação com a medição da efetividade e da produtividade, que aponta como

os diversos modelos de aferição e de controle surgidos nos últimos anos, que condensam e

integram técnicas de gestão, parecem vir influenciando os gestores de SI a utilizar-se de

instrumentos gerenciais como: conjuntos de itens de controle, melhores práticas, indicadores

de desempenho e modelos de processo.

Questão Descrição Grupo 1996 2001 2004
12 Segurança dos ambientes e das informações EI 20 6 1
10 Governo Eletrônico (Governo On-Line) AP 7 5 2
1 Planej. Estratégico de SI AP 8 3 3
4 Posicionar a área de TI RG 23 1 4
6 Esclarecer o papel da informática RG 11 4 5

16 Recuperação frente a desastres EI 25 17 6
25 Medição efetividade e produtividade EI Ausente 18 7
3 Concretização dos projetos de governo AP 1 2 8

18 Redução de custos EI 14 15 9
7 Gerenciar redes de telecomunicações IT 15 7 10

Uma observação mais macro, sugere outros pontos de destaque verificados

mediante confronto dos resultados. Foi observado que apesar da ausência de predominância

de quaisquer dos grupos, a análise denota uma inversão do número de questões relativas ao

grupo de infra-estrutura tecnológica (IT) para questões de eficiência (EI), indicando um

amadurecimento da gestão em direção a questões mais gerenciais que técnicas. Em relação às

questões relativas ao relacionamento com o negócio da administração pública (AP) e o

relacionamento com o governo (RG), verificou-se um leve deslocamento, apesar dos números

permanecerem praticamente constantes. O quadro 10 e o gráfico 2 ilustram tal visão.

Grupo 1996 2001 2004
IT 4 2 1
EI 1 2 4
RG 2 3 2
AP 3 3 3

Quadro 9 (5) – Visão longitudinal das principais preocupações

Quadro 10 (5) – Visão longitudinal da participação das
categorias
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Evolução das Categorias

0

1

2

3

4

5

1996 2001 2004

IT
EI
RG
AP

5.2  Processo AHP

 Os procedimentos de campo nesta etapa foram realizados em dois momentos:

• No primeiro, foi realizada uma reunião na CODIN entre o pesquisador e os

gestores de SI (decisores), com vistas a explanação dos objetivos pretendidos

pelo presente estudo. Neste encontro também foram apresentadas algumas

características da metodologia multicriterial, em especial as particularidades do

AHP, discutindo os elementos intervenientes do modelo proposto. Após o

detalhamento das etapas do processo de decisão implementado, foram

solicitadas sugestões a todos os decisores, das alternativas que seriam

submetidas a análise no modelo. Tomando por base uma lista de projetos de SI

já desenvolvida pelo governo, foram selecionadas 3 alternativas (projetos):

criação da rede de alta velocidade, atualização do parque tecnológico e

desenvolvimento de arquitetura de integração. Foi, então, explicitado aos atores

do processo que mesmo aparentemente mais difundidas como questões de TI,

em se considerando a ciência administrativa, o posicionamento conceitual desta

área converge para SI.

Gráfico 2 (5) – Visão longitudinal da participação das categorias
entre as principais preocupações
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• No segundo momento, além da apresentação do software Web-Hipre®, como

uma ferramenta de apoio à decisão em grupo, foram realizadas explicações de

uso do mesmo, o que capacitou os decisores a caminhar em direção à avaliação

do modelo.

5.2.1  Perfil dos decisores

Esta etapa foi executada, como destacado, com um grupo de gestores de SI das

secretarias estaduais do governo potiguar. O exercício foi realizado com os decisores, os

atores decisionais, correspondente a 80% da amostra inicialmente projetada na metodologia,

conforme apresenta o quadro abaixo:

O perfil dos decisores envolvidos nesta etapa é por demais similar ao perfil dos

especialistas do delphi, mantendo-se praticamente as mesmas proporções quanto à

distribuição por sexo, faixa etária e área de formação. A pequena variação notada em nível e

experiência na função - perfil da primeira amostra com maior concentração no nível

estratégico e no tempo de experiência de 1 a 3 anos em relação ao perfil da segunda que

apresenta distribuição mais dispersa – não comprometeu a convalidação do confronto das

características dos dois grupos, que mantem a rigor o mesmo perfil de compreensão.

Órgão Decisor
Coordenadoria de Informática 01
Secretaria de Ação Social 01
Secretaria de Administração e Recursos Humanos 01
Secretaria de Agricultura, da Pecuária e da Pesca Ausente
Secretaria de Defesa Social 01
Secretaria de Educação, da Cultura e dos Desportos 01
Secretaria da Industria, do Comercio, da Ciência e da Tecnologia 01
Secretaria da Infra-estrutura 01
Secretaria de Saúde Publica 01
Secretaria Tributação 01
Secretaria Planejamento e das Finanças 01
Secretaria de Turismo Ausente
Secretaria de Recursos Hídricos 01
Secretaria do Governo e de projetos Especiais 01
Secretaria Extraordinária para o desenvolvimento do Pólo Gás-Sal Ausente
Total 12

Quadro 11 (5) – Lista de decisores
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Sexo

Total
Masculino 8
Feminino 4

Faixa Etária

Perfil  por Sexo

67%

33%

Masculino

Feminino

Total
18 a 25 anos 1
26 a 35 anos 3
36 a 49 anos 8
50 anos ou mais 0

Área de Formação

Perfi l por Faixa Etária

8%

25%

0%

67%

18 a 25 anos

26 a 35 anos
36 a 49 anos

50 anos ou mais

Total
Artes 1
Educacional 1
Administração 3
Engenharia 2
Ciências Jurídicas 0
Informática 9
Comunicação Social 0
Medicina/Psicologia 0
Economia/Contábeis 0
Outros 0

Perfil por Área de Formação

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10 Artes
Educacional
Administração
Engenharia
Ciências Jurídicas
Informática
Comunicação Social
Medicina/Psicologia
Economia/Contábeis
Outros

Nível da Função

Total
Operacional 1
Tático 5
Estratégico 6

Perfil por Níve l de Função

8%

42%

50%

Operacional

T ático

Estratégico

Tempo de Experiência

Total
Menos de 1 ano 1
De 1 a 3 anos 4
De 4 a 6 anos 2
De 7 a 10 anos 1
De 11 a 14 anos 0
Mais que 15 anos 2

Perfil por Tempo de Experiência

10%20%
0%

10%
40%

20%

Menos de 1 ano

De 1 a 3 anos

De 4 a 6 anos

De 7 a 10 anos

De 11 a 14 anos

Mais que 15 anos

Figura 28 (5) – Perfil dos decisores
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As tabelas e os gráficos agrupados na figura 28 exibem o perfil do segundo grupo

do estudo, quanto ao sexo, faixa etária, formação acadêmica, nível da função e tempo de

experiência na função.

A distribuição por sexo aponta para uma predominância do sexo masculino em

relação ao feminino, o intervalo de idade predominante é na faixa de 36 a 49 anos, a maioria

destes decisores contabiliza entre 1 a 3 anos de experiência na função e atuam no nível

estratégico da organização.  A formação acadêmica predominante é Informática, seguida de

Administração e Engenharia.

5.2.2  Formulação da árvore hierárquica

Como delineado no desenho de pesquisa, a árvore hierárquica foi formulada pelo

pesquisador tomando-se por base as 10 principais preocupações estratégicas destacadas na

primeira etapa (delphi) da pesquisa.

 A hierarquia foi construída em 5 níveis, levando-se em consideração além dos

aspectos de representatividade, diferenciação e independência destacados por Betencourt e

Borenstein (2002), o aspecto da comparabilidade. Isto posto, notou-se que o agrupamento de

critérios levando-se em consideração aspectos relacionados à dimensão funcional facilitou a

comparação paritária e proporcionou melhor entendimento do problema a partir dos níveis na

hierarquia (SAATY, 1980; 1988; 1990; 2004). Considerando estas variantes na análise do

problema, foi verificada, no contexto, uma certa redundância entre dois critérios: a

concretização dos projetos do governo e governo on-line respectivamente, o que culminou na

incorporação do segundo no escopo do primeiro, pela percepção que no entendimento dos

decisores envolvidos existe abrangência de significado.

 Um ponto de destaque na hierarquia formulada, referiu-se à introdução de um

nível adicional de critérios, com vistas ao tratamento da decisão por um grupo de decisores,
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sendo a conjunção das diversas perspectivas envolvidas empreendida por uma funcionalidade

disponível no software com perfil de SAD-G. A figura 29 fornece uma ilustração do modelo

implementado e o quadro12 apresenta a designação de cada nível:

Nível Descrição
Nível 1 Compreende o objetivo do processo, ou seja, a seleção do projeto de SI
Nível 2 Representa os decisores envolvidos no processo

Nível 3 Apresenta a classificação dos critérios agrupados em 4 categorias, importadas
da literatura da primeira fase da pesquisa: etapa delphi

Nível 4 Refere-se especificamente aos critérios definidos para avaliação do processo
e também provenientes da primeira fase da pesquisa: etapa delphi.

Nível 5 Trata-se das alternativas a serem avaliadas

5.2.3  Comparação de escalas

Precedendo a comparação de escalas, os decisores foram instruídos a fazer a

comparação paritária dos critérios e das alternativas. Os julgamentos e importância relativa de

Quadro 12 (5) – Descrição dos níveis da árvore

Figura 29 (5) – Árvore hierárquica AHP com 5 níveis
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cada elemento aos outros foram feitos subjetivamente e convertidos em valores numéricos

usando uma escala de 9 pontos, onde 1 denota equivalência de importância e 9 expressa a

maior preferência. O quadro 13 e a figura 30 ilustram as possibilidades de julgamento e seus

respectivos valores numéricos e a interface do software Web-Hipre®, onde o exercício de

comparação foi realizado, respectivamente.

Julgamentos Valores Numéricos
Igualmente Preferida 1
Igualmente para Moderadamente 2

Moderadamente Preferida 3
Moderadamente para Fortemente 4

Fortemente Preferida 5
Fortemente para Muito Fortemente 6

Muito Fortemente Preferida 7
Muito Fortemente para Extremamente 8

Extremamente Preferida 9
Quadro 13 (5) – Escalas de julgamentos

Fonte: Adaptado de Huizingh e Vrolijk (1994, p. 6)

Figura 30 (5) – Interface do Web-Hipre: comparação de alternativas

Métodos de Ponderação

Escala de julgamento
 Alternativa CAlternativa A

Critério
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5.2.4  Atribuição de pesos

A atribuição de pesos aos critérios e o conseqüente cálculo dos pesos das

alternativas foi realizado em duas partes. Na primeira, as medidas de expressão da

importância foram atribuídas eqüitativamente entre os diversos critérios do segundo nível

(correspondente a cada um dos decisores), utilizando a atribuição direta de peso ou pontuação

direta (Direct Rating), conforme Gomes et al. (2002); enquanto na segunda, os decisores

habilitados a expressar suas preferências designaram importâncias relativas a cada um dos

critérios nos níveis 3 e 4, utilizando o método AHP, mediante interface com o software, ao

qual coube o tratamento da complexidade matemática dos cálculos. A figura 31 apresenta a

interface do software onde se procedeu a  ponderação da família de critérios.

5.2.5  Os resultados observados: análise de sensibilidade

A análise da sensibilidade indica quão sensíveis são as prioridades das alternativas

face às mudanças na ponderação dos critérios. A idéia central consiste, então, em após um

Figura 31 (5) – Interface do Web-Hipre: ponderação dos critérios

Ponderação dos critérios
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estudo detalhado dos vários aspectos de um problema de decisão a ser resolvido, proceder

mudanças nos valores de alguns de seus elementos, permitindo a construção de diferentes

contextos alternativos (cenários) passíveis de materialização.

Complementa-se esta visão, recorrendo-se a Gomes et al (2002) que destacam que

em qualquer problema de decisão, todo o esforço deve ser empreendido para se obter uma

compreensão dos valores subjacentes aos objetivos do problema, sendo a elaboração de

cenários uma ajuda substancial neste sentido, pois além de ser um exercício dinâmico, é

também uma oportunidade de simular a realidade, permitindo melhor entendimento da

natureza do problema (sob diversos ângulos) e conduzindo a uma boa solução do mesmo.

Desta forma, procedeu-se a aplicação da análise de sensibilidade (what if) junto

aos decisores, o que permitiu simular o processo de decisão sob diversas perspectivas,

culminando na ampliação do entendimento das opções possíveis de solução do problema de

decisão. Tal procedimento foi apoiado pelo software Web-Hipre®, que ofereceu suporte

computacional no tratamento dos diversos cenários analisados, seja na ilustração gráfica com

que cada cenário se afigurava, seja nos cálculos matemáticos desenvolvidos a cada

modificação solicitada, conforme pode ser observada na figura 32.

Segundo DeSanctis e Gallupe (1987) dentro da visão de troca de informações em

tomada de decisão em grupo, existem três propostas possíveis para suportar os grupos,

apresentadas na forma de níveis de sistema. O primeiro nível compreende as funcionalidades

técnicas que objetivam aspectos de comunicação, tais como anonimato de apresentação de

idéias e preferências. O segundo nível compreende a modelagem e a aplicação de técnicas de

decisão em grupo visando reduzir as incertezas e os “barulhos” que ocorrem em um processo

de comunicação em grupo. O terceiro nível é caracterizado pela presença de padrões de

comunicação em grupo, onde dispositivos experts selecionam e reorganizam regras para

serem aplicadas durante a reunião de decisão.
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Confrontando a proposta apresentada pelos autores acima, com as características

funcionais suportadas no Web-Hipre® como apresentadas nas últimas seções, pode-se

classificá-lo como sendo uma ferramenta de apoio à decisão em grupo de segundo nível.

Neste ângulo, estas melhoram o processo de tomada de decisão por facilitar a troca de

informações entre os membros do grupo (benefícios do primeiro nível) e provêem uma

interface entre o grupo e a tecnologia assistida pelo uso de gráficos e modelos baseados em

computador (benefícios do segundo nível).

5.2.6  O papel do facilitador

Um dos elementos mais importantes no processo orientado de decisão é o papel

do facilitador. Para Roy e Bouyssou (1993) o facilitador é um especialista que trabalha como

colaborador para quem decide, ou seja, o facilitador não tem poder de decisão, nem pode

influenciar o grupo decisor, o seu papel é simplesmente esclarecer e modelar o processo de

Figura 32 (5) – Interface do Web-Hipre: análise de sensibilidade

Cálculos matemáticos

Alteração de valores

Gráfico da alternativa
prioritária
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avaliação ou negociação conducente à tomada de decisão (BANA E COSTA e VANSNICK,

1997).

A grande importância da atuação empreendida pelo facilitador (pesquisador) no

presente estudo, envolveu seu esforço para fazer com que áreas de domínio habituais de

diferentes atores se interceptassem, melhorando a comunicação e buscando uma solução

conjugada para o problema de decisão (selecionar projetos de SI). Tal intento exigiu do

facilitador neutralidade na postura e empatia para estimular a participação dos atores no

processo.

A intervenção do facilitador foi verificada em dois momentos:

• no primeiro, coube ao facilitador o desafio de estruturar uma realidade

problemática ajustada ao sistema de valores dos atores - as preocupações

estratégicas na gestão sobre SI – que culminou na construção de um modelo

implementado em software e passível de avaliação junto a outros pares

(decisores) com mesmo perfil de compreensão;

• no segundo, a responsabilidade pela condução de um processo orientado de

decisão, com vistas a exploração do modelo para obtenção de respostas,

esclarecimento das conseqüências dos diferentes comportamentos assumidos

(what if), e eventualmente recomendações de uma série de ações, metodologia

e software.

O ensaio aqui experimentado foi levado a cabo baseado na orientação do

protocolo de estudo de caso, o que permitiu minimizar os problemas decorridos no processo,

em especial, a limitação dos recursos (disponibilidade de computadores no ambiente de

decisão, acesso à internet) e algumas nuances da metodologia implementada em software

(tempo de resposta, treinamentos). Os detalhes do protocolo de estudo de caso utilizado no

presente estudo encontram-se no Apêndice A.
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5.2.7  Considerações finais da etapa processo AHP

No final do processo, após o exercício de análise de sensibilidade com os

decisores, foi realizada, com base em Keeney e Raiffa (1976), a agregação das preferências

individuais calculando-se a árvore de valores do grupo a partir da soma dos pesos dos valores

individuais.

A experiência vivenciada foi considerada muito satisfatória tanto para o analista

(pesquisador) quanto para os decisores, que vislumbraram na abordagem multicriterial

implementada em software, um catalisador no suporte ao processo orientado de decisão, com

destaque na clarificação do entendimento do decisor sobre o modelo implementado, na

aceitação da metodologia em termos de facilidade e simplicidade, na possibilidade de

legitimação do decisor no processo e na flexibilidade no uso da ferramenta - software - para

execução dos procedimentos de agregação, ponderação e seus parâmetros relativos, que

combinam a manipulação correta da informação com os requerimentos exigidos em cada

etapa do processo. Tal experiência apontou também algumas características consideradas

dificultadoras, em especial o tempo decorrido no processo de avaliação, resultado da

comparação paritária de critérios e alternativas e a dimensão de avaliação do modelo

conforme previsto por Bana e Costa e Vansnick (1997) e Gomes et al, (2002).

As figuras 33 e 34 ilustram o resultado final do processo exercitado. A figura 33

denota a ilustração geral que designa a alternativa, Arquitetura de Integração, como o projeto

de SI mais importante e a figura 34 a contribuição das preferências de cada decisor para a

seleção desta mesma.
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Figura 33 (5) – Ranking das alternativas (Projetos de SI)

Figura 34 (5) – Preferências dos decisores nas alternativas (Projetos de SI)
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5.3  Mensuração  de impressões [sobre o exercício]

Nesta etapa buscou-se auferir a conveniência do apoio ao processo de decisão

provido pelo modelo implementado em software. Tal medida baseou-se essencialmente na

avaliação dos aspectos relativos ao uso do software e da metodologia empregada, no

enriquecimento informacional empreendido e no desempenho e controle do processo. Para

tanto, fez-se necessário a apreciação de dois pontos fundamentais na avaliação: a preocupação

com o uso de instrumento de visão ampla do processo, que englobe aspectos técnicos e

comportamentais e o envolvimento limitado dos decisores no processo de decisão, restrito

apenas a interface com o software para avaliação do modelo previamente estruturado.

Então, julgou-se oportuno, utilizar para avaliar as impressões sobre o processo de

decisão, variáveis elaboradas sobre a conveniência do apoio (AMD e SAD-G), não apenas

limitando a análise aos impactos desta tecnologia nas atividades laborais das organizações,

tais quais a produtividade e o controle gerencial, mas também englobando as percepções

individuais quanto ao uso do sistema, o que confere um tratamento multidimensional ao

estudo.

5.3.1  A aplicação do instrumento

Esta etapa de pesquisa foi feita em estilo cross section, uma vez que os dados

foram coletados num dado momento, sem haver a intenção de traçar a evolução ou mudanças

ao longo do tempo (SAMPIERI et al., 1991). A versão do instrumento utilizado teve suas 19

questões ordenadas de forma aleatória, para não propiciar a indução ao resultado pretendido

pelo grupo de trabalho e utilizou-se de uma escala Likert de 5 pontos, conforme apresentado

em detalhes no Apêndice E.
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Foi realizada uma análise descritiva, com o objetivo de demonstrar a intensidade

média com que as variáveis e seus indicadores foram afetados pelo sistema no processo de

decisão.

5.3.2  Resultados observados

A análise descritiva permitiu demonstrar qual a percepção dos decisores no uso de

um sistema (modelo multicriterial implementado em software) conforme Torkzadeh e Doll

(1999). De forma a realizar uma análise mais detalhada, efetuou-se, além da média aritmética,

uma ordenação das variáveis, conforme apresenta o quadro 14.

Indicadores Médias
  Controle Gerencial 3,53

  O sistema ajuda no controle gerencial do processo de trabalho 3,67

  O sistema melhora o controle do gerenciamento 3,50

  O sistema ajuda no controle do gerenciamento de performance do processo de trabalho 3,42

  Inovação 3,42

  O sistema permite-me propor novas idéias 3,58

  O sistema ajuda-me a criar idéias inovadoras 3,42

  O sistema coloca-me diante de idéias inovadoras 3,25

  Produtividade 3,14

  O sistema poupa-me tempo 3,33

  O sistema possibilita-me a executar mais trabalho do que seria possível sem ele 3,08

  O sistema melhora minha produtividade 3,00

  Satisfação 3,03

  O sistema melhora o serviço do usuário 3,25

  O sistema melhora o nível de satisfação do usuário 3,08

  O sistema vai ao encontro das necessidades do usuário 2,75

Com relação aos indicadores da variável “controle gerencial” (gráfico 3), destaca-

se o item “o sistema ajuda no controle do gerenciamento de performance do processo de

trabalho” como o de menor média (3,42) deste grupo. Entendem os atores que somente o

controle do gerenciamento não é suficiente para garantir o bom desempenho das atividades.

Além disso, o indicador “o sistema ajuda no controle gerencial do processo de trabalho” foi

Quadro 14 (5) – Classificação das variáveis
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apontado como o de maior média entre todos os itens do questionário, o que mostra o quanto

métodos e técnicas têm impacto decisivo num processo orientado de decisão.

Saaty (1980; 1988; 1990; 2004) corrobora com esta visão, quando destaca que

embora preserve o valor da intuição no processo de decisão, a confiança no uso da mesma

será maior se os julgamentos do decisor forem bem integrados com uma estrutura organizada,

sugerindo a formalização da compreensão dentro de um framework transparente e justificável,

como o AHP, com vistas a tornar a tomada de decisão mais confiável e utilizável. Tal

perspectiva, ganha ainda mais destaque quando se coadunam tal framework ao suporte

computacional (a implementação do processo de decisão em software), aumentando a

eficácia do processo de decisão, proporcionada pelo melhor controle administrativo (controle

de padrões, tempo, tarefas, conteúdo), pela facilidade de comunicação (troca de informações

entre os decisores e interface assistida pelo uso de modelos baseados em computador) e pela

possibilidade de manusear cenários de decisão  (previsão, geração e avaliação de alternativas)

(DeSANCTIS e GALLUPE, 1987; SHIMIZU, 2002).

Análise da variável "Controle Gerencial"

3,67

3,53

3,50

3,53

3,42

3,53

3,20 3,30 3,40 3,50 3,60 3,70

Média da VariávelM édia do Indicado r

O sistema ajuda no controle do gerenciamento
de performance do processo de trabalho

O sistema melhora o controle do gerenciamento

O sistema ajuda no controle gerencial do
processo de trabalho

Dos indicadores da variável “inovação” (gráfico 4), destaca-se positivamente o

indicador “o sistema permite-me propor novas idéias”, cuja média foi a maior deste grupo

(3,58). Os métodos de apoio multicritério procuram esclarecer o processo de decisão (novas

Gráfico 3 (5) – Média relativa a variável “controle gerencial” e seus indicadores
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idéias, informações) e tentam incorporar os julgamentos de valores dos agentes, na intenção

de acompanhar a maneira como se desenvolvem as preferências e entendendo o processo de

aprendizagem (GOMES et al, 2002). Um ingrediente fundamental nesta metodologia

implementada em software é a possibilidade de representar o comportamento humano por

métodos gráficos e diagramas que apresentam de forma esquemática redes de interações, que

demonstram as influências, causalidades, similaridades ou compatibilidades existentes entre

os diversos elementos do processo (GOMES et al, 2002).

Análise da variável "Inovação"

3,58

3,42

3,42

3,42

3,25

3,42

3,00 3,20 3,40 3,60 3,80

Média da VariávelM édia do Indicado r

O sistema coloca-me diante de idéias inovadoras

O sistema ajuda-me a criar idéias inovadoras

O sistema permite-me propor novas idéias

 Com relação à variável “produtividade” (gráfico 5), destaque positivo deve ser

dado ao indicador “o sistema poupa-me tempo”, cuja média (3,33) foi a maior desse grupo,

mesmo tendo sido influenciado pelo cansaço da comparação de escalas do AHP. Como o

problema do tempo foi relativo ao AHP, acredita-se que a participação em uma abordagem

multicritério dá ao decisor uma visão do problema e familiaridade com os procedimentos de

suporte à decisão multicriterial, o que não significa negligenciar suas opiniões iniciais, mas

trabalhar com sua experiência prévia incorporando-a ao modelo (BANA e COSTA e

CHAGAS, 2004). Novamente, recorrendo ao suporte provido pelo software, com perfil de

SAD-G, é possível agilizar sugestões com base em algoritmos implementados via

programação de computadores (GOMES et al, 2002) e dar suporte às atividades de tomada de

Gráfico 4 (5) – Média relativa a variável “inovação” e seus indicadores
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decisão por meio da provisão de um conjunto organizado de ferramentas, que por sua vez,

servem para estruturar partes do contexto decisional e melhorar eficácia global do resultado

da decisão (NUNAMAKER et al, 1993; MARAKAS,1998).

 Simon (1987) corrobora com esta visão, quando destaca que as habilidades que

determinam a qualidade da tomada de decisão e solução de problemas, além de serem

armazenadas na mente das pessoas, podem ser armazenadas em computadores.

Análise da variável "Produtividade"

3,33

3,14

3,08

3,14

3,00

3,14

2,80 3,00 3,20 3,40

Média da VariávelM édia do Indicado r

O sistema melhora minha produtividade

O sistema possibilita-me a executar mais
trabalho do que seria possível sem ele

O sistema poupa-me tempo

 O grupo de indicadores da variável “satisfação” (gráfico 6) apresentou o item com

menor média (2,75) de todo o questionário - “o sistema vai ao encontro das necessidades do

usuário”. Além deste item, os indicadores “o sistema melhora o nível de satisfação do

usuário” e “o sistema melhora o serviço do usuário”, cujas médias foram 3,08 e 3,25, levam a

crer que os limites do conhecimento do enfoque multicritério por parte de alguns decisores,

não possibilitaram vislumbrar outras possibilidades de aplicações da abordagem AMD em

suas próprias atividades laborais ad hoc. Mais ainda, observa-se que a sofisticação e o alcance

das interfaces dos softwares nestas propostas, exigem treinamentos e conhecimento dos

usuários, que necessitam compreender como usar e quais as regras de funcionamento de um

SAD-G e dos métodos AMD eventualmente embutidos, para desenvolver a capacidade

humana em processamentos paralelos, como o uso dos recursos disponíveis à troca de

Gráfico 5 (5) – Média relativa a variável “produtividade” e seus indicadores
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informações numa comunicação síncrona, ou ainda, dispositivos para o armazenamento de

conteúdos (idéias, informações, modelos) - construção de bases de conhecimento, para

transparência nas representações de informações (digitalização de voz, vídeo e outras)

(GOMES et al, 2002).  Crêem ainda estes autores que a abordagem do problema de decisão,

pela ótica do apoio multicritério, apóia o processo decisório com recomendações de ações que

estejam em sintonia com as preferências expressas pelo decisor, o que permite tratar o

processo de forma mais transparente e aumentar sua credibilidade (elemento para a

satisfação); e que sua utilização mais freqüente confere, por acúmulo, um aspecto para

aumentar a satisfação com o uso.

Análise da variável "Satisfação"

3,25

3,03

3,08

3,03

2,75

3,03

2,40 2,60 2,80 3,00 3,20 3,40

Média da VariávelMédia do Indicador

O sistema vai ao encontro das necessidades do
usuário

O sistema melhora o nível de satisfação do
usuário

O sistema melhora o serviço do usuário

5.3.3  Considerações finais da etapa mensuração de impressões

 Constata-se que a variável “controle gerencial” apresenta, de uma maneira geral,

um melhor desempenho entre as variáveis estudadas, indicando que os decisores percebem a

ferramenta como um ente que os auxilia bastante a controlar o processo de decisão e o

desempenho do seu trabalho. Em seguida, observa-se também o bom desempenho associado à

variável “inovação” o que sugere o enriquecimento informacional presente no processo e,

assim, a possibilidade de ampliação do entendimento do problema de decisão.

Gráfico 6 (5) – Média relativa a variável “satisfação” e seus indicadores
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 Com relação a variável “produtividade” credita-se seu médio desempenho à

influência do tempo desprendido na comparação de escalas do método AHP. No que concerne

à “satisfação”, percebida como a variável menos afetada, aponta-se a necessidade de uma

análise mais aprofundada, utilizando outros procedimentos não inerentes a este estudo, de

modo a buscar explicações que justifiquem seu baixo desempenho, uma vez que a expectativa

na utilização da abordagem multicriterial implementada em software é melhorar o processo de

decisão e, conseqüentemente, tornar os decisores mais satisfeitos com os resultados obtidos.

 De uma maneira geral, os resultados observados demonstram que não há

necessariamente uma correlação entre a satisfação dos usuários do SAD-G, quanto ao

processo de decisão em grupo e a qualidade da decisão. Conforme apresentado, a orientação à

tarefa da comunicação nos SAD-G adiciona racionalidade e uma abordagem sistemática ao

processo de decisão, aumentando a qualidade da decisão (controle gerencial, inovação e

produtividade), o que não garante que a satisfação seja atingida como já indicavam

DeSANCTIS e GALLUPE (1987).

 O gráfico 7 abaixo ilustra a classificação de preferência designada pelos decisores,

denotando que as percepções destes face ao suporte computacional em processos de decisão –

conveniência do apoio – ficaram de modo geral indiferentes, o que sugere a necessidade de

mais estudos para formar background em AMD e SAD-G, em especial com maiores prazos,

freqüência e capacitação do corpo decisor em organizações públicas.

Análise das Variáveis

3,53
3,42

3,14
3,03

2,6

2,8

3

3,2
3,4

3,6

Controle
Gerencial

Inovação Produtividade Sat isfação

Grafico 7 (5) – Classificação das variáveis percebidas pelos decisores
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6  Conclusão

A proposta do presente capítulo é apresentar a conclusão da pesquisa, abordando o

agrupamento de informações e conhecimentos obtidos no contexto de sua realização,

confrontando os objetivos pretendidos e alcançados, expondo as limitações existentes no

estudo e propondo sugestões e contribuições para novos estudos correlatos.

6.1  Síntese do estudo

A dinâmica do ambiente empresarial na qual as organizações estão inseridas,

afugenta os modelos antigos de gestão, calcados no esquema burocrático com muitos níveis

de subordinação que cria resistências às mudanças e tornam os processos de decisão

relativamente lentos. Novas abordagens que utilizem modelos de gestão diferenciados,

intercomunicantes, que levem à criação de comunidades de negócios e nos quais haja

cooperação, gerenciamento do conhecimento, trabalho em equipe (grupos) e busca de alto

desempenho são demandadas.

Inserida neste contexto, a gestão sobre SI nas organizações, incorpora além das

nuances da complexidade organizacional, especificidades na gestão da própria área

decorrentes de mudanças no posicionamento e no papel da tecnologia da informação dentro

da organização e de sua natureza efêmera, o que sugere o uso de mecanismos (modelos,

métodos, técnicas, ferramentas) eficazes de suporte à decisão.

Neste sentido a utilização do método delphi mostrou-se bastante útil como uma

ferramenta para apoiar à prospecção de temáticas e formular julgamentos colaborativos sobre

assuntos complexos. Sua aplicação neste estudo, trouxe à análise das preocupações

estratégicas na gestão sobre SI, um volume adicional de informações – as perspectivas de
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outros gestores de SI – o que conduziu a uma maior reflexão para emissão das repostas –

isenta das influências de status, oratória, manipulações políticas e outras.

Ademais, a caracterização de muitos dos problemas de decisão sobre SI com

múltiplos objetivos, restrições e riscos, configurou um ambiente propício à utilização da

abordagem multicriterial, em especial do AHP, que possibilitou uma oportunidade de

negociar com todos estes aspectos, incorporando-os numa hierarquia de decisão e exercitando

um suporte à tomada decisão em grupo, onde as diferenças de opiniões dos decisores puderam

ser colocadas e avaliadas explicitamente. Tal ensejo, apontou a exeqüibilidade do AHP, como

ferramenta de suporte útil e de fácil entendimento, pois não exigiu treinamentos elaborados

para compreensão de como o método estrutura os problemas – hierarquiza a decisão – no

entanto, destacou-se que este fato não implica, necessariamente, facilidade no uso, pois como

foi verificado, mesmo com o apoio da implementação em software, a extensão do número de

comparações paritárias tornou o fator tempo um elemento complicador no processo.

De uma maneira geral, foi observado que a abordagem AMD possibilita além de

um tratamento mais abrangente e realista dos problemas de decisão (modelando uma maior

diversidade de fatores envolvidos nos processos de decisão), melhorar a comunicação (com o

uso da mesma linguagem, fato que pode melhorar a transparência do processo e incrementar a

participação), bem como identificar as estruturas subjacentes do problema de decisão,

variantes que combinadas permitem o uso de procedimentos e modelos, dando relativa

independência aos vieses do raciocínio humano provenientes da educação/tradição e ajudando

a evitar erros comuns presentes no uso de métodos informais.

A extensão das melhorias verificadas na abordagem AMD pode ser obtida pela

implementação computacional, o que incita ao uso dos sistemas de apoio à decisão para

estabelecer a colaboração e eficiência no trabalho em conjunto. Por outro lado, as

organizações, embora ainda pouco habilitadas e desconhecendo em larga escala as
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possibilidades de uso deste tipo de tecnologia, ainda canalizam seus esforços unicamente em

mecanismos de automação (tecnologias, métodos, máquinas) para o aumento da

produtividade e da competitividade econômica. Neste sentido, acredita-se que o trabalho em

equipe (grupos), apoiado pela metodologia AMD implementada em software (sistemas,

métodos e processos em grupo), pode contribuir para aumentar o consenso e a produtividade

empresarial, pois os SAD-G estão se desenvolvendo com a aplicação de modernas tecnologias

da informação (recursos da internet, redes sem fio, vídeos, sons, imagens), o que amplia as

fronteiras da comunicação e colaboração interpessoal com o objetivo da convergência da

interpretação (processo orientado de decisão) e da diminuição de equívocos (redução de

ruídos, inconsistências, redundâncias, vieses, erros).

O esforço de pesquisa e o envolvimento de uma amostra representativa de

participantes induziu à criatividade e conferiu ao estudo resultados além das expectativas do

pesquisador. O pioneirismo do estudo em mostrar uma análise longitudinal das preocupações

estratégicas na gestão sobre SI no Brasil, já lhe rendeu um briefing na revista de circulação

nacional da Plano Editorial – TI & Governo, em 18.01.05 - e um painel de debates na reunião

do Conselho da ABEP, realizada no Rio de Janeiro em 18.02.05, onde foram discutidos os

resultados encontrados, o que confere ao mesmo uma inesperada representação social.

Dos contrapontos averiguados nesta empreitada, cabe ressaltar a frustração do

pesquisador pela participação parcial de Pernambuco no processo – colaborando apenas no

primeiro round delphi; da falta de participação do Distrito Federal – autodeclarada como não

enquadrada no perfil de empresa estadual de processamento de dados; e de São Paulo – que

alegou ter vivenciado problemas de infra-estrutura tecnológica no período em que o estudo foi

aplicado.

Um outro ponto de destaque nas frustrações do pesquisador concerne à sua

expectativa natural em encontrar excelentes resultados da percepção dos usuários face ao
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apoio fornecido pelo software, o que não foi verificado uma vez que a conveniência do apoio

auferida foi vista quase como indiferente.

6.2  Confronto com os objetivos propostos

Face aos resultados obtidos e à síntese da análise realizada, pode-se perceber que

a consistência demonstrada pela abordagem multicriterial e a riqueza potencial verificada em

sua análise, ao considerar a natureza multidisciplinar dos problemas e as conseqüências das

alternativas de ações segundo vários pontos de vista (avaliação do modelo), ensejam uma

contribuição para a melhoria da gestão sobre SI, no que concerne a busca de novas

alternativas (métodos, técnicas e instrumentos) disponíveis ao processo de decisão como

catalisadores no avanço de soluções de problemas de decisão no âmbito das organizações.

Cabe destacar que, embora fundamentadas por toda a trajetória teórica e prática do

processo de avaliação do modelo (objetivo geral), as recomendações (apoio) apresentadas às

secretarias estaduais se constituíram como propostas potenciais, cabendo ao governo potiguar

a opção pelo uso (ou não uso) dos resultados gerados a partir da ferramenta utilizada e do

modelo desenvolvido.

No que tange aos objetivos específicos, os estudos em tomada de decisão sobre SI

à luz das preocupações estratégicas na gestão da área mostraram que os princípios de gestão

ora implementados nos controles organizacionais de outras áreas, insurgem-se como o foco

das atenções dos gestores de SI, o que permite conjecturar que, em sua maioria, conjuntos de

itens de controle, melhores práticas e indicadores de desempenho, tendem a profissionalizar e

sistematizar os processos de decisão sobre SI, tornando mais transparentes o papel, as

responsabilidades e alçadas da área.

Adicionalmente, a avaliação empreendida pelo estudo dos impactos da utilização

da abordagem multicriterial implementada em software – com conseqüente teste de
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ferramenta - em processos orientados de decisão, entoam a conveniência deste apoio às

demandas da sistemática suscitada pela área, muito embora, tal percepção não tenha sido

efetivamente denotada pelos decisores estudados.

Ademais, o aporte do apoio computacional testado pareceu ser muito significativo

em aplicações organizacionais com práticas laborais colaborativas, pois forneceu uma

infraestrutura capaz de suportar atividades em grupo orientadas para atingir resultados pré-

estabelecidos, reduzindo vieses e minimizando incertezas.

Por último, o acesso obtido para exploração das perspectivas que orientam as

práticas de SI na administração pública foi por demais um desafio, sobretudo pelas nuances

políticas que permeiam a explicitação das mesmas. No entanto, não houve a constatação de

“novas” preocupações estratégicas, em comparação aos últimos estudos com propósitos

similares presentes na literatura, percebendo-se apenas deslocamentos na importância relativa

destacadas às preocupações já existentes.

6.3  Limitações

Sujeito aos padrões e exigências de objetivação da comunidade científica e às

peculiaridades do campo e do objeto de pesquisa empreendido, o presente estudo de natureza

qualitativa e caráter exploratório cônscio dos limites inerentes de suas escolhas, optou pelas

restrições observadas nos métodos (Delphi e AHP) por acreditar na adequação destes às

necessidades de averiguação e possibilidades de execução da pesquisa.

Apesar das contribuições da pesquisa e da profundidade envolvida no estudo, o

limite do foco - estudo de caso único -  e a subjetividade das análises (vieses), tanto das

respostas dos participantes, quanto da percepção do pesquisador tolhem, a possibilidade de

generalização dos resultados.
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A modelagem e a orientação do processo de decisão podem ser evidenciadas

como limitações à subjetividade, uma vez que apenas um pesquisador procedeu efetivamente

a estruturação do modelo e condução do processo, em que pese a seleção ampla proveniente

do delphi.

Adicionalmente, entende-se a colaboração não maximizada deste trabalho em

grupo, pois o intervencionismo do método (AMD) e do software (SAD-G) acrescentam

tecnicalidade à decisão, tanto no uso de critérios objetivos que minimizam o enfoque de

discussão e negociação, quanto na diminuição da participação no processo imposta pela

estrutura do software.

Por último, é importante ressaltar que o uso dos métodos (Delphi e AHP) não

compreendeu um levantamento estatisticamente representativo da opinião de um determinado

grupo amostrado, mas sim explorou dentro de um seleto grupo de especialistas -  com

experiência na gestão sobre SI – trocas objetivas de informações com vistas a encontrar

opiniões conjuntas sobre as questões propostas. Neste sentido, as questões de validade

estatística da amostra e dos resultados ficam prejudicadas ou mesmo não se aplicam.

6.4  Sugestões para estudos futuros

A idéia de aplicar um modelo utilizando-se dos conceitos da metodologia

multicriterial e da implementação tecnológica atingiu os objetivos esperados, no entanto, a

conjunção de conhecimentos interdisciplinares advindas destas áreas do saber é campo fértil

para exploração e construção de novos conhecimentos.

A análise das informações obtidas neste estudo poderá servir como contribuição

para estudos futuros, em comparações com outras organizações e seus gestores de SI.  Com o
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objetivo de aumentar o conhecimento sobre o assunto são sugeridos, abaixo, alguns tópicos

para investigações:

• Explorar as preocupações estratégicas de gestores de SI em segmentos da área

privada para comparação de perspectivas;

• Estabelecer cruzamento de perspectivas entre a academia e a prática

empresarial da gestão sobre SI;

• Avaliar modelos para apoiar decisões de gestão sobre SI à luz da abordagem

multicritério empregando diferentes métodos e técnicas de estruturação e

avaliação;

• Aprofundar os estudos dos impactos do uso de software em decisões de gestão

sobre SI;

• Ampliar o conhecimento e testar a conveniência do apoio de outros métodos,

técnicas e software.

A proposta do presente estudo possibilitou ao pesquisador uma orientação para o

aprendizado e forneceu elementos que o capacitaram a encontrar nexo e estabelecer relações

entre a informação obtida e as diversas facetas da realidade. A pesquisa assim empreendida

está vinculada a uma visão de educação que considera o pesquisador co-responsável por sua

aprendizagem e conecta a academia ao pragmatismo presente no mundo organizacional, desta

forma, o conceito de pesquisador não se esgota no imediato de sua ação - atividade de

pesquisa - mas implica também em conhecer-se, saber das razões e motivações de suas ações

e concientizar-se do papel que representa na sociedade.
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APÊNDICE A – Protocolo de Estudo de Caso
(PROPAD-UFPE) PLANO DE CONDUÇÃO DO ESTUDO DE CASO

NNÚÚMMEERROO DDOO DDOOCCUUMMEENNTTOO

01
NNÚÚMMEERROO DDAA FFOOLLHHAA

01/01
NOME DA ORGANIZAÇÃO

CODIN – Coordenadoria de Informática
DATA DE EDIÇÃO

01/04/2004
PERIODICIDADE

01(NEPSI – Núcleo de
Estudo e Pesquisa em

Sistemas de Informação)
PESQUISADOR

Nelson Gouveia
NNÚÚMMEERROO DDEE RREEVVIISSÃÃOO DATA DA REVISÃO

Visão Geral Avaliação da aplicabilidade do modelo a ser proposto e apreciação da satisfação do processo de decisão pelos gestores
Características chaves do estudo Estudo em organização pública, pesquisa junto ao corpo gerencial da organização.

O QUE
(atividade)

QUEM
(responsável)

QUANDO
(prazo)

ONDE
(local)

COMO
(tarefa)

01. Contactar organização Pesquisador Início da pesquisa CODIN

Reunião de contato com o Coordenador de Informática da CODIN, Sr. Adriano
Henrique Olinto da Motta, objetivando trocar informações e discutir questões
quanto as possíveis restrições do desenvolvimento da pesquisa nesta organização
(divulgação de informações, considerações políticas e outras).

02. Determinar as pessoas envolvidas Pesquisador Após contato
estabelecido NEPSI Após a reunião com a coordenação, averiguar a disponibilidade de envolvimento

de gestores de SI das secretarias estaduais.

03. Levantar informações Pesquisador Após resposta de
disponibilidade CODIN

Desenvolvimento de pesquisa de informações em documentos: Estatutos, Projetos,
PDI e na internet (informações disponíveis no endereço eletrônico da CODIN :
http://www.codin.rn.gov.br).

04. Realizar 1ª etapa de coleta de dados Pesquisador
Após

levantamento de
informações

ABEP
Realização dos procedimentos de coleta de dados usando o método Delphi.

05. Realizar 2ª etapa de coleta de dados Pesquisador Após conclusão
da 1ª etapa CODIN Realização dos procedimentos de coleta de dados usando o método AHP e o

software Web Hipre®.

06. Realizar 3ª etapa de coleta de dados Pesquisador Após conclusão
da 2ª etapa CODIN Realização dos procedimentos de coleta de dados usando a técnica de

questionários.

07. Analisar os dados coletados Pesquisador Após conclusão
da 3ª etapa NEPSI Análise dos dados coletados e preparação de relatórios sumarizados para

divulgação aos participantes da pesquisa.

08. Apresentação final Pesquisador Após análise dos
dados PROPAD Apresentação dos resultados encontrados e das conclusões obtidas após análise

dos mesmos.

REQUISITOS DE CONHECIMENTO PARA EXECUÇÃO DA PESQUISA (Treinamento)

Desenvolvimento do aparato conceitual que norteará as questões de pesquisa e capacitação no uso das técnicas e métodos a serem utilizados.
RECURSOS NECESSÁRIOS (materiais e informações)

Softwares para implementação das atividades de pesquisa e materiais de escritório de uso geral.

A1. Plano de Condução do Estudo de Caso

http://www.codin.rn.gov.br
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(NEPSI)    PROCEDIMENTO OPERACIONAL
NÚMERO ATIVIDADE

04

NÚMERO DA FOLHA

01/01
NOME DA ATIVIDADE

REALIZAR 1ª ETAPA DE COLETA DE DADOS
DATA DA EDIÇÃO

23/11/2004
PERIODICIDADE

03(ABEP)
NÚMERO DO DOCUMENTO

01
EXECUTANTE DA ATIVIDADE

Pesquisador
NNºº DDAA RREEVVIISSÃÃOO DATA DA REVISÃO

MATERIAL NECESSÁRIO

DESCRIÇÃO QUANT DESCRIÇÃO QUANT

Computador 01

REQUISITOS DE CONHECIMENTO PARA EXECUÇÃO DA ATIVIDADE (treinamento)

Capacitação  para utilização do método Delphi, conhecimento de html, linguagem de programação, banco de dados e internet.

TAREFAS COMPLEXA

1. Revisão de literatura para identificação das questões chaves que serão utilizadas na elaboração do questionário N

2. Elaboração do questionário a ser aplicado no round delphi N

3. Desenvolvimento de layout do site com o round delphi implementado S

4. Contato com gestores de SI no governo de Pernambuco para realização do pré-teste do questionário N

5. Aplicação do pré-teste do questionário N

6. Contato com o presidente da ABEP para solicitação e legitimação da aplicação da pesquisa nesta organização N

7. Preparação de carta de encaminhamento da pesquisa aos membros das ABEP que irão participar da pesquisa. N

8. Aplicação dos rounds delphi aos membros da ABEP até obtenção de uma seqüência estável de resultados N

9. Desenvolvimento de relatório final do round delphi N

10. Encaminhamento de relatório sumarizado dos resultados do processo aos membros e coordenação da ABEP N

CUIDADOS COM O MANUSEIO DO MATERIAL E INFORMAÇÕES

Procedimentos de backup dos dados coletados,  cuidados no desenvolvimento do layout do site  para facilitar a interação dos
participantes da pesquisa,  apreciação da confiabilidade do provedor de internet onde o serviço de hospedagem do site será
disponibilizado.
A carta de encaminhamento da pesquisa deverá esclarecer aos participantes aspectos relacionados aos objetivos, as
características do método utilizado  e a solicitação de colaboração.

RESULTADOS ESPERADOS AÇÕES CORRETIVAS

Identificação das questões chaves mais relevantes pelos
membros da ABEP que comporão os critérios do modelo.

Caso não ocorra participação dos membros da ABEP, buscar
organização alternativa para desenvolvimento desta atividade
de pesquisa.

A2. Procedimento operacional da atividade 04
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(NEPSI)    PROCEDIMENTO OPERACIONAL
NÚMERO ATIVIDADE

05

NÚMERO DA FOLHA

01/01
NOME DA ATIVIDADE

REALIZAR 2ª ETAPA DE COLETA DE DADOS
DATA DA EDIÇÃO

10/01/2005
PERIODICIDADE

01(CODIN)
NÚMERO DO DOCUMENTO

01
EXECUTANTE DA ATIVIDADE

Pesquisador
NNºº DDAA RREEVVIISSÃÃOO DATA DA REVISÃO

MATERIAL NECESSÁRIO

DESCRIÇÃO QUANT DESCRIÇÃO QUANT

Computador 05
Projetor 01

Notebook 01

REQUISITOS DE CONHECIMENTO PARA EXECUÇÃO DA ATIVIDADE (treinamento)

Capacitação  para utilização do método AHP, conhecimento do software Web Hipre®,  html, linguagem de programação,
banco de dados e internet.

TAREFAS COMPLEXA

1.  Reunião com os gestores de SI para esclarecimento quanto aos aspectos relacionados aos objetivos, o método e o
software utilizado e solicitação de colaboração. N

2.  Implementação do modelo geral de grupo com atribuição direta de pesos (Direct Rating) utilizando o software Web
Hipre® N

3. Formulação da árvore hierárquica utilizando o método AHP implementado pelo software Web Hipre® para
composição de múltiplas cópias do modelo que serão associados ao modelo geral de grupo. S

5.  Desenvolvimento de site com informações adicionais de auxílio ao entendimento dos critérios S

6.  Capacitação dos gestores das secretarias quanto às características do método AHP e o uso do software Web Hipre® S

7. Aplicação do modelo AHP aos gestores de SI (comparação de escala, atribuição de pesos, análise de sensibilidade) S

8.  Agregação das respostas dos múltiplos modelos AHP ao modelo geral de grupo N

9.   Apresentação do modelo geral de grupo aos gestores N

CUIDADOS COM O MANUSEIO DO MATERIAL E INFORMAÇÕES

Procedimentos de backup dos dados coletados, cuidados no desenvolvimento do layout do site  para facilitar a interação dos
participantes da pesquisa,  apreciação da confiabilidade do provedor de internet onde o serviço de hospedagem do site será
disponibilizado.
Planejamento adequado do local, data e hora da aplicação do modelo de forma a minimizar problemas.
Atenção aos aspectos de infraestrutura tecnológica (computador, conexão internet) para aplicação e apresentação dos modelos.

RESULTADOS ESPERADOS AÇÕES CORRETIVAS

Construção e validação do modelo multicritério proposto. Caso o serviço que disponibiliza o software Web Hipre® na
internet torne-se inacessível, buscar softwares alternativos
que implemente o método AHP, como por exemplo, o Expert
Choice®.

A3. Procedimento operacional da atividade 05
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(NEPSI)    PROCEDIMENTO OPERACIONAL
NÚMERO ATIVIDADE

06

NÚMERO DA FOLHA

01/01
NOME DA ATIVIDADE

REALIZAR 3ª ETAPA DE COLETA DE DADOS
DATA DA EDIÇÃO

10/01/2005
PERIODICIDADE

01(CODIN)
NÚMERO DO DOCUMENTO

01
EXECUTANTE DA ATIVIDADE

Pesquisador
NNºº DDAA RREEVVIISSÃÃOO DATA DA REVISÃO

MATERIAL NECESSÁRIO

DESCRIÇÃO QUANT DESCRIÇÃO QUANT

REQUISITOS DE CONHECIMENTO PARA EXECUÇÃO DA ATIVIDADE (treinamento)

Capacitação para utilização da técnica de questionário.

TAREFAS COMPLEXA

1.  Revisão de literatura para elaboração do questionário de satisfação do processo de tomada de decisão N

2.  Reunião com os gestores das secretarias para esclarecimento quanto aos aspectos relacionados aos objetivos do
questionário e a solicitação de colaboração. N

3.  Aplicação do questionário aos gestores das secretarias N

4.  Desenvolvimento de relatório final do questionário N

5.  Encaminhamento de relatório sumarizado dos resultados do processo a CODIN N

CUIDADOS COM O MANUSEIO DO MATERIAL E INFORMAÇÕES

Observação quanto à distribuição de tempo do processo para que o mesmo não venha a influenciar negativamente o momento de
respostas do questionário.

RESULTADOS ESPERADOS AÇÕES CORRETIVAS

Avaliação da satisfação dos decisores face ao apoio do modelo
proposto implementado por software.

A4. Procedimento operacional da atividade 06
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          APÊNDICE B – Questionário do delphi

Instruções para resposta
• Abaixo estão listadas as questões chaves que compreendem as principais preocupações

estratégicas da gestão sobre SI nas organizações.
• A avaliação das questões poderá ser indicada através da escala de 1 a 10, onde 10 indica a questão

de maior importância e 1 a questão de menor importância.
• Busque tentar explicitar na escala a pontuação que julga mais apropriada com o seu ponto de vista.

1ª PARTE: PERFIL DOS RESPONDENTES

1. Gênero :
(   ) masculino
(   ) feminino

2. Idade :
(   ) entre 18 a 25 anos (   ) entre 36 a 49 anos
(   ) entre 26 a 35 anos (   ) 50 anos ou mais

3. Formação básica concluída/em conclusão:
(   ) Artes (   ) Educacional
(   ) Administração (   ) Engenharia / Arquitetura
(   ) Ciências Jurídicas / Sociais  (   ) Informática
(   ) Comunicação Social (   ) Medicina / Psicologia
(   ) Economia / Ciências Contábeis (   ) Outros

4. Função/cargo na organização: _________________________________

5. Nível da função/cargo que desempenha:
(   ) Operacional
(   ) Tático (Gerencial)
(   ) Estratégico (Executivo)

UNIVERSIDADE
FEDERAL

DE
PERNAMBUCO

Esta pesquisa compreende parte do trabalho do mestrando Nelson da Cruz Gouveia Neto vinculado ao Programa de Pós-
Graduação em Administração - PROPAD da Universidade Federal de Pernambuco. Seu maior objetivo é buscar identificar as
principais preocupações estratégicas dos gestores de SI das empresas de informática pública estaduais, com vistas a
proposição de um modelo que auxilie sua gestão. A técnica utilizada é denominada DELPHI que compreende a aplicação de
séries de questionários(rounds) até a obtenção da perspectiva do grupo sobre a temática em discussão. A utilização da técnica
está lastreada pelo grande número de trabalhos de pesquisa aplicados em diversos países, como: Argentina, Austrália, EUA,
China e outros para avaliações periódicas do estado da arte da gestão sobre SI nas organizações, o que nos remete grande
estímulo a aquisição deste conhecimento no Brasil.
Desde já, reitero meu agradecimento pela participação.

Nº

ROUND DELPHI



145

6. A quanto tempo desempenha a função/cargo:
(   ) Menos de 1 ano (   ) De 7 a 10 anos
(   ) De 1 a 3 anos (   ) De 11 a 14 anos
(   ) De 4 a 6 anos (   ) 15 anos ou mais

2ª PARTE: QUESTÕES CHAVES

Menos importante Moderadamente importante Mais importante
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

(Por favor preencha sua média no espaço disponível)

Sua
nova

média

Média
do

grupo

Sua
antiga
média

   1. Melhorar o Planejamento Estratégico de Sistemas de Informação
É importante alinhar o planejamento das grandes aplicações com o planejamento estratégico da
organização. Mudanças rápidas no ambiente do governo, maior participação do usuário final e mudança
acelerada na tecnologia, reforçam a necessidade de melhorar as habilidades de planejamento.

   2. Recrutar e desenvolver Recursos Humanos para TI
As carências atuais e futuras de pessoal qualificado podem ameaçar a capacidade da estrutura de TI de
atender as necessidades do governo. Planos de carreira e políticas de Recursos Humanos (benefícios,
renovação de quadro, remuneração, ...) devem ser desenvolvidos e maior ênfase deve ser posta no
desenvolvimento de habilidades relacionadas ao negócio de governo e outras, como liderança ou trabalho
em equipe.

   3. Usar tecnologia para concretização dos projetos de governo
O objetivo é usar a informatização para viabilizar os serviços públicos e para a concretização dos projetos
de governo. O paralelo numa empresa privada seria usar TI para obtenção de vantagens competitivas.
Essas vantagens competitivas resultam do reconhecimento de oportunidades, através da criatividade e
inovação seguidas de implementações rápidas.

   4. Posicionar a área de TI dentro da estrutura de governo
A eficácia com que a informática serve as necessidades de informação do governo pode depender da
posição que a área ocupa dentro do governo. Com freqüência, a função de TI não está apropriadamente
localizada dentro da estrutura funcional do Estado e pode requerer uma combinação de estruturas,
centralizadas e descentralizadas. Por vezes, é necessário definir o tipo de regime jurídico da informática
no governo.

   5. Facilitar a aprendizagem organizacional e o uso da TI
As organizações que prosperam são as que fazem uso apropriado das novas tecnologias em suas
operações. As práticas do negócio e as estruturas operacionais, em muitos casos, precisam ser
modificadas. A área de TI precisa demonstrar a sua capacidade de aprender novas tecnologias,
disseminando-as pela administração pública, possibilitando a esta o uso criativo dos recursos disponíveis.



146

   6. Esclarecer o papel de informática na administração pública
Muitas vezes a TI é vista como um item de despesa extra que pouco contribui para o sucesso do governo.
Essa visão pode levar o executivo a restringir recursos, o que pode resultar em oportunidades perdidas
para o Estado. Tem que se melhorar o entendimento do papel e da contribuição da tecnologia no governo.
Compreensão da contribuição e do papel da TI no governo, é preocupante a forma com que o usuário
"enxerga" a área de TI. Se a atividade de TI for vista como uma atividade meramente operacional,
oportunidades de resolver importantes questões no negócio de governo podem ser perdidas.

   7. Planejar, implementar e gerenciar redes de telecomunicações
A comunicação é o fluido vital da organização. Usar TI para concretização dos projetos de governo
depende fortemente da interligação com redes de comunicação internas ou externas ao governo. Esta
tarefa é dificultada pelos rápidos avanços da tecnologia envolvida, e pelas mudanças estruturais por que
passa a indústria de telecomunicações.

   8. Melhorar a produtividade no desenvolvimento de sistemas
O back-log (fila de espera) de aplicações continua em níveis altos, os usuários estão sempre impacientes.
Os antigos métodos e plataformas de desenvolvimento não são mais satisfatórios. Os novos métodos e
plataformas ainda não são comprovadamente eficazes. A necessidade de aumentar a eficiência no
desenvolvimento de sistemas torna-se importante.

   9. Facilitar e gerenciar redesenho dos processos de negócio
Muitas organizações governamentais estaduais vêm mudando as suas formas de atuar, nos processos
básicos de negócio (área de transportes, infra-estrutura, municipalização da saúde...). A TI assume um
papel importante neste processo de mudança ao facilitar uma construção inovadora dos novos processos
centrais do negócio.

   10. Implementação do Governo Eletrônico (Governo On-Line)
A comunicação eletrônica com os segmentos da sociedade pode oferecer grande vantagem comparativa
ao Estado. Apesar deste ser, normalmente, um projeto de governo, é indiscutível o papel da TI.
Executivos devem conduzir seus projetos em direção a padrões mundiais, desenvolvendo padrões de
transações eletrônicas, aprendendo a gerenciar projetos inter-organizacionais, manter-se ao corrente do
estado da arte em tecnologia.

   11. Planejar e integrar tecnologias de múltiplos fornecedores
Muitas organizações abandonaram a política de ter um só fornecedor de ambiente operacional
proprietário, e implementaram ambientes multi-fornecedores baseados em padrões “de fato, da indústria”.
Dados os vultuosos investimentos no “legado”, o plano de migração e integração deve ser
cuidadosamente planejado, acrescido da dificuldade de haverem padrões da nova tecnologia ainda não
suficientemente maduros.

   12. Melhorar a segurança dos ambientes e das informações
Com a Internet, e as aplicações sendo desenvolvidas para este ambiente, os problemas de adulteração ou
destruição de dados ou ambientes operacionais, vazamento de informações, e interrupção de serviços,
passam a ser ameaças muito concretas. Tecnologia e rigorosos controles de segurança passam a ser uma
necessidade.

   13. Facilitar e gerenciar a computação pessoal
A proliferação da computação pessoal ofereceu a promessa de aumentar produtividade, porém trouxe
consigo alguns problemas. O gerenciamento da questão deve equilibrar o controle dos recursos com a
liberdade dos usuários, passando por padronização. Há demandas a resolver, por exemplo, o suporte aos
usuários de governo (em hardware, redes locais, Internet, ...) .O papel da organização de TI, na
computação pessoal do governo, precisa ser melhor definido.
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   14. Desenvolver sistemas distribuídos
Sistemas distribuídos apresentam uma grande variedade de desafios, incluindo integridade dos dados,
integração de redes distribuídas, bancos relacionais e demais tecnologias, e o estabelecimento de políticas
que proporcionem recursos de informação para usuários em múltiplos locais. Suporte distribuído e
atendimento ao usuário.

   15. Construir a arquitetura de TI
Para a organização ter um desempenho adequado no longo-prazo, é necessário construir uma arquitetura
de TI (Hw, Sw, ferramentas, ...) que suporte as aplicações existentes, ao mesmo tempo que atende as
mudanças tecnológicas. Esta tarefa é frustrada pelas rápidas e contínuas mudanças na infra-estrutura de
tecnologia e pelo aumento da profundidade e abrangência das aplicações que precisam ser suportadas.

   16. Estabelecer efetiva capacidade de recuperação frente a desastres
Os riscos ligados à informática estão crescendo diariamente, podendo variar da perda de informações ao
desastre total. Planos eficazes de recuperação precisam estar prontos, sendo testados regularmente, de
forma a assegurar que as perdas sejam minimizadas.

   17. Alternativas para complementação de serviços de TI
As estruturas de TI não mais mantêm o monopólio dos serviços de tecnologia dentro das organizações.
No governo, é importante determinar que serviços devem ser terceirizados, como gerenciar contratos, que
mecanismos de controle e gestão devem ser utilizados, para diminuir riscos advindos do menor controle,
e maximizar investimentos e benefícios. Outras alternativas de complementação de serviços podem ser
utilizadas, tais como parcerias ou convênios com universidades.

   18. Constantes pressões orçamentárias e redução de custos
As pressões orçamentárias porque passam os governos estaduais colocam dificuldades à estrutura de TI
no aumento de salários, compra de ferramentas de produtividade, renovação do parque, tecnologia,
treinamento e educação. Os custos da área de TI, como de resto todos os custos, são uma crescente
preocupação dentro do Governo, para torná-lo mais viável.

   19. Obtenção de recursos
A obtenção de recursos para investimentos e o recebimento de um fluxo regular de recursos pelos
serviços prestados, enfrentam dificuldades pela natureza pública da maioria das organizações-cliente. Há
preocupação pela obtenção de receitas não convencionais, englobando prestação de serviços e fontes de
financiamento antes não utilizadas.

   20. Restrições jurídico-legais
A legislação brasileira normaliza a atuação da administração pública. No caso de informática, o efeito de
tais restrições é particularmente sentido nas compras de bens e serviços de informática (licitações) e na
contratação de Recursos Humanos (concurso público).

   21. Automação de escritório, Workgroup, Workflow
Após a computação pessoal, as necessidades alargaram-se trazendo a demanda por ferramentas de
WORKGROUP e WORKFLOW. Estas são tecnologias disponíveis e requerem habilidades de projeto e
implementação para explorá-las (por exemplo, Lotus/Notes).

   22. Desenvolver uma arquitetura de informação
Uma arquitetura corporativa de dados é necessária para identificar as principais categorias de informações
utilizadas dentro de uma organização, relacionando-as com os processos do Negócio. Essa arquitetura é
necessária para guiar o desenvolvimento de aplicações e para facilitar a integração e o compartilhamento
de dados.
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   23. Posicionamento estratégico de mercado
Definição de espaços de atuação, linhas de produtos e serviços a explorar, concorrência com a iniciativa
privada ou com outras empresas estatais, definem a busca de um novo posicionamento estratégico de
mercado.

   24. Planejar a mudança em direção a sistemas amplos e integrados
Com a orientação global de mercados, a economia requer planejamento de informações globais, projetos
e implementações que permitam operações mais eficazes e eficientes. No governo, é especialmente
importante a interconexão entre Estados, entre Esferas de Poder e entre Poderes.

   25. Medir a efetividade e produtividade
Entender quanto a tecnologia impacta a prestação de serviços é crucial para justificar novos
investimentos. Métricas de performance da organização são importantes no gerenciamento efetivo. As
medidas tornaram-se mais importantes quando as organizações nos governos tentam reduzir custos
operacionais.

Caso julgue necessário, especifique outras questões chaves no espaço disponível abaixo:

NOTA1: Suas respostas serão mantidas no anônimato.

NOTA2: Após análise estatística dos resultados, os mesmos lhes serão reenviados apresentando além da
sua média pessoal, a média do grupo (outros pares de outras organizações) e um espaço para uma nova
média, caso julgue conveniente reavaliar sua opinião inicial, com base na apreciação da média conferida ao
grupo.
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 APÊNDICE C – Questionário eletrônico e dados
do delphi

C2. Formulário de pesquisa

C1. Apresentação da pesquisa
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C3. Acesso à pesquisa

C4. Espaço para inclusão das perspectivas pessoais
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Questões Chaves AL AM AP BA CE DF ES GO MA MG MS MT PA PB PE PI PR RJ RN RO RR RS SC SE SP TO Média
Segurança dos ambientes e das informações 10 10 10 9 9 10 10 10 8 10 10 8 10 9 9 9 10 9 8 8 9,3000 9,3
Governo Eletrônico (Governo On-Line) 10 8 10 8 10 10 9 10 9 8 10 10 10 9 10 9 10 8 6 8 9,1000 9,1
Planej. Estratégico de SI 10 7 10 7 10 10 10 10 8 10 9 10 10 9 10 5 10 8 10 5 8,9000 8,9
Medição efetividade e produtividade 10 7 10 8 9 10 9 10 8 8 9 8 10 9 8 8 10 8 8 9 8,8000 8,8
Esclarecer o papel de informática 10 10 10 5 9 10 9 10 9 3 10 9 8 8 10 9 9 9 8 7 8,6000 8,6
Recuperação frente a desastres 10 10 10 8 7 10 9 10 7 7 9 7 10 9 7 8 10 9 6 8 8,5500 8,6
Obtenção de recursos 10 9 8 7 7 10 9 10 6 10 9 10 8 8 9 10 7 9 7 7 8,5000 8,5
Gerenciar redes de telecomunicações 10 8 8 6 7 10 8 10 8 7 9 8 9 9 9 9 9 9 7 9 8,4500 8,5
Desenvolver RH 10 10 10 8 10 3 9 10 7 8 10 10 10 7 8 5 9 8 7 8 8,3500 8,4
Arquitetura de informação 10 8 10 8 7 9 8 10 6 9 8 10 10 8 8 9 8 8 5 8 8,3500 8,4
Sistemas amplos e integrados 10 8 8 8 9 10 9 10 5 8 8 8 10 8 7 9 8 8 8 8 8,3500 8,4
Construir a arquitetura de TI 10 10 8 7 9 10 9 10 7 5 9 6 10 9 7 9 9 8 5 8 8,2500 8,3
Redução de custos 10 8 9 6 7 6 9 9 8 9 9 10 10 7 10 9 9 7 7 5 8,2000 8,2
Redesenho dos processos de negócio 10 10 8 9 9 10 8 10 5 6 9 6 10 8 8 6 7 9 8 8 8,2000 8,2
Concretização dos projetos de governo 10 5 10 9 9 5 10 10 9 8 9 7 10 8 9 9 8 9 9 0 8,1500 8,2
Posicionar a área de TI 10 10 10 9 9 8 8 0 6 10 10 10 6 8 10 9 10 8 9 0 8,0000 8,0
Produtividade no desenv. de sistemas 10 10 5 6 9 3 9 10 5 9 10 7 10 8 7 8 8 8 7 9 7,9000 7,9
Complementação de serviços de TI 10 4 9 8 7 10 7 5 7 9 8 5 10 9 8 8 10 9 7 6 7,8000 7,8
Aprendizagem organizacional 10 7 10 8 9 9 8 0 6 5 9 7 8 9 8 6 9 8 7 9 7,6000 7,6
Restrições jurídico-legais 10 10 8 8 7 7 8 8 7 5 8 8 8 9 8 9 6 7 4 6 7,5500 7,6
Automação de escritório 10 8 6 6 7 10 8 8 7 8 8 7 10 7 7 9 8 7 5 5 7,5500 7,6
Posicionamento estratégico de mercado 10 5 6 8 5 10 8 10 6 10 7 8 6 8 3 9 9 8 8 7 7,5500 7,6
Integrar múltiplos fornecedores 10 5 8 7 8 10 6 0 7 6 8 10 10 9 8 8 9 8 6 5 7,4000 7,4
Gerenciar a computação pessoal 10 3 4 7 7 7 5 9 5 3 8 5 8 7 10 8 7 8 5 6 6,6000 6,6
Desenvolver sistemas distribuídos 10 3 5 5 6 3 9 8 5 5 8 5 10 4 8 8 5 8 4 5 6,2000 6,2

Não respondentes do primeiro round C5. Dados do primeiro round delphi
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Ordem Questão Descrição Média Grupo
1 12 Segurança dos ambientes e das informações 9,3 EI
2 10 Governo Eletrônico (Governo On-Line) 9,2 AP
3 1 Planej. Estratégico de SI 8,9 AP
4 25 Medição efetividade e produtividade 8,8 EI
5 6 Esclarecer o papel de informática 8,6 RG
6 16 Recuperação frente a desastres 8,5 EI
7 19 Obtenção de recursos 8,5 RG
8 7 Gerenciar redes de telecomunicações 8,4 IT
9 2 Desenvolver RH 8,4 EI

10 22 Arquitetura de informação 8,4 IT
11 24 Sistemas amplos e integrados 8,4 IT
12 15 Construir a arquitetura de TI 8,3 IT
13 18 Redução de custos 8,3 EI
14 9 Redesenho dos processos de negócio 8,2 EI
15 3 Concretização dos projetos de governo 8,1 AP
16 4 Posicionar a área de TI 8,0 RG
17 8 Produtividade no desenv. de sistemas 7,9 EI
18 17 Complementação de serviços de TI 7,7 EI
19 5 Aprendizagem organizacional 7,6 RG
20 20 Restrições jurídico-legais 7,6 EI
21 21 Automação de escritório 7,6 EI
22 23 Posicionamento estratégico de mercado 7,5 RG
23 11 Integrar múltiplos fornecedores 7,4 IT
24 13 Gerenciar a computação pessoal 6,5 IT
25 14 Desenvolver sistemas distribuídos 6,1 IT

C6. Resultados do primeiro round delphi
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Questões Chaves AL AM AP BA CE DF ES GO MA MG MS MT PA PB PE PI PR RJ RN RO RR RS SC SE SP TO Média
Segurança dos ambientes e das informações 10 10 10 9 9 8 10 8 10 10 9 9 8 10 8 8 9,1250 9,1
Governo Eletrônico (Governo On-Line) 10 8 10 9 9 9 9 9 8 10 9 10 10 10 8 6 9,0000 9,0
Planej. Estratégico de SI 10 7 9 8 9 9 10 8 8 9 9 9 8 9 9 10 8,8125 8,8
Posicionar a área de TI 10 10 9 7 8 8 9 8 9 10 8 10 8 10 8 9 8,8125 8,8
Esclarecer o papel de informática 10 10 9 7 9 8 9 9 6 10 8 9 9 9 9 8 8,6875 8,7
Recuperação frente a desastres 10 10 9 8 8 8,5 10 8 8 9 9 8 9 10 8 6 8,6563 8,7
Redução de custos 10 8 9 8 7 8,5 9 8 9 9 8 10 9 9 9 7 8,5938 8,6
Medição efetividade e produtividade 10 7 9 8 9 9 10 7 8 9 9 8 8 9 8 8 8,5000 8,5
Concretização dos projetos de governo 10 5 9 8 8 8 10 9 8 9 8 8 9 8 8 9 8,3750 8,4
Gerenciar redes de telecomunicações 10 8 8 6 8 8 9 9 8 9 9 8 9 9 9 7 8,3750 8,4
Obtenção de recursos 10 9 8 7 8 8,7 10 7 8 9 8 9 8 8 8 7 8,2938 8,3
Redesenho dos processos de negócio 10 10 8 8 8 8,5 10 6 6 9 8 8 9 8 8 8 8,2813 8,3
Desenvolver RH 10 10 9 8 9 8 9 8 6 10 7 8 6 9 8 7 8,2500 8,3
Produtividade no desenv. de sistemas 10 10 6 7 8 9 10 6 6 10 8 8 10 8 9 7 8,2500 8,3
Sistemas amplos e integrados 10 8 8 8 8 8,5 10 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8,1563 8,2
Arquitetura de informação 10 8 9 8 8 8 10 7 8 8 8 8 9 8 8 5 8,1250 8,1
Construir a arquitetura de TI 10 10 8 8 8 7,5 8 8 5 9 8 8 8 8 9 5 7,9688 8,0
Aprendizagem organizacional 10 7 8 7 8 7 8 7 6 9 8 8 8 9 9 7 7,8750 7,9
Integrar múltiplos fornecedores 10 5 8 7 8 7,5 10 8 6 8 8 8 8 9 8 6 7,7813 7,8
Posicionamento estratégico de mercado 10 5 6 7 7 8 10 6 9 7 8 5 9 9 8 8 7,6250 7,6
Complementação de serviços de TI 10 4 8 7 7 7,5 7 8 7 8 8 8 8 9 8 7 7,5938 7,6
Restrições jurídico-legais 10 10 8 8 7 7,5 8 7 5 8 8 7 8 7 7 4 7,4688 7,5
Automação de escritório 10 8 6 7 7 8,5 8 6 8 8 7 7 8 8 7 5 7,4063 7,4
Gerenciar a computação pessoal 7 3 5 6 7 6 8 6 3 8 7 8 8 7 7 5 6,3125 6,3
Desenvolver sistemas distribuídos 10 3 5 5 6 8 7 6 5 8 4 7 7 7 9 4 6,3125 6,3

Não respondentes do primeiro round

Não respondentes do segundo round

C7. Dados do segundo round delphi
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Ordem Questão Descrição Média Grupo
1 12 Segurança dos ambientes e das informações 9,1 EI
2 10 Governo Eletrônico (Governo On-Line) 9,0 AP
3 1 Planej. Estratégico de SI 8,8 AP
4 4 Posicionar a área de TI 8,8 RG
5 6 Esclarecer o papel de informática 8,7 RG
6 16 Recuperação frente a desastres 8,7 EI
7 18 Redução de custos 8,6 EI
8 25 Medição efetividade e produtividade 8,5 EI
9 3 Concretização dos projetos de governo 8,4 AP
10 7 Gerenciar redes de telecomunicações 8,4 IT
11 19 Obtenção de recursos 8,3 RG
12 9 Redesenho dos processos de negócio 8,3 EI
13 2 Desenvolver RH 8,3 EI
14 8 Produtividade no desenv. de sistemas 8,3 EI
15 24 Sistemas amplos e integrados 8,2 IT
16 22 Arquitetura de informação 8,1 IT
17 15 Construir a arquitetura de TI 8,0 IT
18 5 Aprendizagem organizacional 7,9 RG
19 11 Integrar múltiplos fornecedores 7,8 IT
20 23 Posicionamento estratégico de mercado 7,6 RG
21 17 Complementação de serviços de TI 7,6 EI
22 20 Restrições jurídico-legais 7,5 EI
23 21 Automação de escritório 7,4 EI
24 13 Gerenciar a computação pessoal 6,3 IT
25 14 Desenvolver sistemas distribuídos 6,3 IT

C8. Resultados do segundo round delphi
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Questões Chaves AL AM AP BA CE DF ES GO MA MG MS MT PA PB PE PI PR RJ RN RO RR RS SC SE SP TO Média
Segurança dos ambientes e das informações 10 9 10 9 9 9 10 9 10 10 9 9 9 10 8 8 9,2500 9,3
Governo Eletrônico (Governo On-Line) 10 8 10 9 9 9 9 9 8 10 9 10 10 10 8 7 9,0625 9,1
Planej. Estratégico de SI 10 7 9 8 9 9 10 9 8 9 9 9 9 9 9 10 8,9375 8,9
Posicionar a área de TI 10 10 9 7 9 8 9 9 9 10 8 10 8 10 8 9 8,9375 8,9
Esclarecer o papel de informática 10 10 9 6 9 9 9 9 9 10 8 9 8 9 9 8 8,8125 8,8
Recuperação frente a desastres 10 10 9 8 9 8 10 9 8 9 9 9 8 10 8 7 8,8125 8,8
Medição efetividade e produtividade 10 7 9 8 9 9 10 8 8 9 9 8 9 9 8 8 8,6250 8,6
Concretização dos projetos de governo 10 8 9 9 8 9 10 9 8 9 8 8 8 8 8 9 8,6250 8,6
Redução de custos 10 8 9 8 8 8 9 8 9 9 8 9 9 9 9 7 8,5625 8,6
Gerenciar redes de telecomunicações 10 8 8 6 8 9 9 9 8 9 9 8 8 9 9 7 8,3750 8,4
Obtenção de recursos 10 9 8 8 8 8,7 10 7 8 8 8 8 9 8 8 7 8,2938 8,3
Redesenho dos processos de negócio 10 9 8 8 8 8,5 9 8 6 9 8 8 8 8 8 8 8,2188 8,2
Produtividade no desenv. de sistemas 10 9 6 7 8 9 10 8 6 10 8 8 8 8 9 7 8,1875 8,2
Sistemas amplos e integrados 10 8 8 8 8 8,5 9 8 7 8 8 8 8 8 8 8 8,1563 8,2
Desenvolver RH 7 10 9 8 8 7 9 8 6 10 8 8 8 9 8 7 8,1250 8,1
Arquitetura de informação 10 8 9 8 8 8 10 7 8 8 8 8 8 8 8 5 8,0625 8,1
Construir a arquitetura de TI 10 10 8 8 8 7,5 8 8 5 9 8 8 8 8 9 5 7,9688 8,0
Aprendizagem organizacional 10 7 8 7 8 7 8 8 6 9 8 8 8 9 9 7 7,9375 7,9
Integrar múltiplos fornecedores 10 5 8 7 8 7,5 10 8 6 8 8 8 8 8 8 7 7,7813 7,8
Posicionamento estratégico de mercado 10 5 6 7 7 8 10 7 9 7 8 6 8 8 8 8 7,6250 7,6
Complementação de serviços de TI 10 4 8 7 7 7,5 7 8 7 8 8 8 8 8 8 7 7,5313 7,5
Restrições jurídico-legais 10 10 8 7 7 7,5 8 8 5 8 8 7 8 8 7 4 7,5313 7,5
Automação de escritório 10 8 6 7 7 8,5 8 7 8 8 7 7 8 8 7 5 7,4688 7,5
Desenvolver sistemas distribuídos 10 3 5 6 6 8 7 6 5 8 6 6 8 7 9 5 6,5625 6,6
Gerenciar a computação pessoal 10 5 5 6 6 6 7 7 3 8 7 7 8 7 7 5 6,5000 6,5

Não respondentes do primeiro round

Não respondentes do segundo round

C9. Dados do terceiro round delphi
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Ordem Questão Descrição Média Grupo
1 12 Segurança dos ambientes e das informações 9,3 EI
2 10 Governo Eletrônico (Governo On-Line) 9,1 AP
3 1 Planej. Estratégico de SI 8,9 AP
4 4 Posicionar a área de TI 8,9 RG
5 6 Esclarecer o papel de informática 8,8 RG
6 16 Recuperação frente a desastres 8,8 EI
7 25 Medição efetividade e produtividade 8,6 EI
8 3 Concretização dos projetos de governo 8,6 AP
9 18 Redução de custos 8,6 EI

10 7 Gerenciar redes de telecomunicações 8,4 IT
11 19 Obtenção de recursos 8,3 RG
12 9 Redesenho dos processos de negócio 8,2 EI
13 8 Produtividade no desenv. de sistemas 8,2 EI
14 24 Sistemas amplos e integrados 8,2 IT
15 2 Desenvolver RH 8,1 EI
16 22 Arquitetura de informação 8,1 IT
17 15 Construir a arquitetura de TI 8,0 IT
18 5 Aprendizagem organizacional 7,9 RG
19 11 Integrar múltiplos fornecedores 7,8 IT
20 23 Posicionamento estratégico de mercado 7,6 RG
21 17 Complementação de serviços de TI 7,5 EI
22 20 Restrições jurídico-legais 7,5 EI
23 21 Automação de escritório 7,5 EI
24 14 Desenvolver sistemas distribuídos 6,6 IT
25 13 Gerenciar a computação pessoal 6,5 IT

C10. Resultados do terceiro round delphi
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APÊNDICE D - Questionário e dados do processo
AMD

Instruções para resposta do questionário
• 1ª Etapa: questões para avaliação do perfil dos decisores
• 2ª Etapa: questões para avaliação do processo AHP implementado em software
• Busque tentar explicitar a escolha mais apropriada com o seu ponto de vista

selecionando uma entre as opções disponíveis nas escalas apresentadas.

1ª PARTE: PERFIL DOS DECISORES
1. Gênero :

(   ) masculino
(   ) feminino

2. Idade :
(   ) entre 18 a 25 anos (   ) entre 36 a 49 anos
(   ) entre 26 a 35 anos (   ) 50 anos ou mais

3. Formação básica concluída/em conclusão:
(   ) Artes (   ) Educacional
(   ) Administração (   ) Engenharia / Arquitetura
(   ) Ciências Jurídicas / Sociais (   ) Informática
(   ) Comunicação Social (   ) Medicina / Psicologia
(   ) Economia / Ciências
Contábeis

(   ) Outros

4. Função/cargo na organização: _________________________________

5. Nível da função/cargo que desempenha:
(   ) Operacional
(   ) Tático (Gerencial)
(   ) Estratégico (Executivo)

UNIVERSIDADE
FEDERAL

DE
PERNAMBUCO

Esta pesquisa compreende parte do trabalho do mestrando Nelson da Cruz Gouveia Neto vinculado ao Programa de Pós-
Graduação em Administração - PROPAD da Universidade Federal de Pernambuco. Seu maior objetivo é avaliar a satisfação
dos usuários em um processo de tomada de decisão à luz da abordagem multicriterial implementada em software. A
importância destacada a proposta concerne na busca de novas alternativas (métodos, técnicas e instrumentos) disponíveis ao
decisor,  como ferramentas que o capacita a avançar na solução de problemas de decisão no âmbito das organizações.
Desde já, reitero meu agradecimento pela participação.

Nº

SATISFAÇÃO COM PROCESSO
AHP IMPLEMENTADO EM

SOFTWARE
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6. A quanto tempo desempenha a função/cargo:
(   ) Menos de 1 ano (   ) De 7 a 10 anos
(   ) De 1 a 3 anos (   ) De 11 a 14 anos
(   ) De 4 a 6 anos (   ) 15 anos ou mais

2ª PARTE: EM QUE MEDIDA O SISTEMA (PROCESO AHP + SOFTWARE)

PODE IMPACTAR NO SEU TRABALHO

1 O sistema ajuda no controle gerencial do processo de trabalho
Nada ( 1 ) Um pouco ( 2 ) Moderadamente ( 3 ) Muito ( 4 ) Muitíssimo ( 5 )

2 O sistema melhora o serviço do usuário
Nada ( 1 ) Um pouco ( 2 ) Moderadamente ( 3 ) Muito ( 4 ) Muitíssimo ( 5 )

3 O sistema ajuda no controle do gerenciamento de performance do processo de
trabalho
Nada ( 1 ) Um pouco ( 2 ) Moderadamente ( 3 ) Muito ( 4 ) Muitíssimo ( 5 )

4 O sistema melhora sua produtividade
Nada ( 1 ) Um pouco ( 2 ) Moderadamente ( 3 ) Muito ( 4 ) Muitíssimo ( 5 )

5 O sistema coloca-o diante de idéias inovadoras
Nada ( 1 ) Um pouco ( 2 ) Moderadamente ( 3 ) Muito ( 4 ) Muitíssimo ( 5 )

6 O sistema melhora o controle do gerenciamento
Nada ( 1 ) Um pouco ( 2 ) Moderadamente ( 3 ) Muito ( 4 ) Muitíssimo ( 5 )

7 O sistema lhe poupa tempo
Nada ( 1 ) Um pouco ( 2 ) Moderadamente ( 3 ) Muito ( 4 ) Muitíssimo ( 5 )

8 O sistema lhe possibilita a executar mais trabalho do que seria possível sem ele
Nada ( 1 ) Um pouco ( 2 ) Moderadamente ( 3 ) Muito ( 4 ) Muitíssimo ( 5 )

9 O sistema lhe permite propor novas idéias
Nada ( 1 ) Um pouco ( 2 ) Moderadamente ( 3 ) Muito ( 4 ) Muitíssimo ( 5 )

10 O sistema melhora o nível de satisfação do usuário
Nada ( 1 ) Um pouco ( 2 ) Moderadamente ( 3 ) Muito ( 4 ) Muitíssimo ( 5 )

11 O sistema vai ao encontro das necessidades do usuário
Nada ( 1 ) Um pouco ( 2 ) Moderadamente ( 3 ) Muito ( 4 ) Muitíssimo ( 5 )

12 O sistema lhe ajuda a criar idéias inovadoras

Nada ( 1 ) Um pouco ( 2 ) Moderadamente ( 3 ) Muito ( 4 ) Muitíssimo ( 5 )
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Dec01 Dec02 Dec03 Dec04 Dec05 Dec06 Dec07 Dec08 Dec09 Dec10 Dec11 Dec12 Total
1 O sistema ajuda no controle gerencial do processo de trabalho 3 2 4 4 5 3 4 4 4 4 3 4 3,67
3 O sistema ajuda no controle do gerenciamento de performance do

processo de trabalho 3 2 3 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3,42
6 O sistema melhora o controle do gerenciamento 4 2 4 4 4 3 4 3 3 4 3 4 3,50
Controle 3,53
10 O sistema melhora o nível de satisfação do usuário 3 2 3 4 3 1 3 4 4 4 3 3 3,08
11 O sistema vai ao encontro das necessidades do usuário 3 2 4 3 3 1 3 1 3 3 4 3 2,75
2 O sistema melhora o serviço do usuário 4 2 3 2 4 3 3 5 4 3 3 3 3,25
Satisfação 3,03
7 O sistema poupa-me tempo 3 2 2 5 3 1 4 5 4 4 4 3 3,33
8 O sistema possibilita-me a executar mais trabalho do que seria

possível sem ele 3 2 3 4 4 1 3 4 4 3 3 3 3,08
4 O sistema melhora minha produtividade 4 2 4 3 4 1 2 4 2 4 3 3 3,00
Produtividade 3,14
9 O sistema permite-me propor novas idéias 4 2 4 3 3 4 4 3 4 4 3 5 3,58
5 O sistema coloca-me diante de idéias inovadoras 4 2 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3,25
12 O sistema ajuda-me a criar idéias inovadoras 4 2 4 3 4 3 5 3 3 3 4 3 3,42
Inovação 3,42

D1. Dados do questionário


