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Processo Decisório

Tomada de decisão em grupo

Vantagens 

Maior qualidade e precisão da solução de problemas.

Maior partilha de informação entre os membros.

Maior diversidade de experiências e perspectivas.

Identificação de um maior número de alternativas.

Aumento da motivação das pessoas envolvidas.

Maior aceitação e legitimidade da decisão.

Processo de decisão mais demorado.
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Decorrências das tomadas de decisão

Racionalidade 
limitada

A pessoa precisaria de um grande número de 
informações a respeito da situação para 
analisá-las e avaliá-las.

Imperfeições nas 
decisões

Não existem soluções perfeitas, apenas umas 
são melhores que as outras quanto aos 
resultados reais que produzem.

Relatividade das 
decisões

A escolha de uma alternativa implica na 
renúncia das demais alternativas e a criação 
de uma sequência de novas alternativas ao 
longo do tempo.

Hierarquização das 
decisões

Há uma hierarquia para definir o que é um 
meio e o que é um fim.
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Decorrências das tomadas de decisão

Racionalidade 

administrativa

O Comportamento administrativo é planejado 

e orientado no sentido de alcançar objetivos 

da maneira mais adequada.

Influência 

organizacional

Não existem soluções perfeitas, apenas umas 

são melhores que as outras quanto aos 

resultados reais que produzem.

Relatividade das 

decisões

A organização retira de seus participantes a 

faculdade de decidir:

Divisão de tarefas, Padrões de desempenho, 

Sistemas de autoridade, Canais de 
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Tipos de decisão

Programadas Aplicam-se a problemas repetitivos.

Não Programadas Aplicam-se a problemas que não são familiares.

Estratégicas Escolhem objetivos para a organização.

Administrativas Colocam decisões estratégicas em prática.

Operacionais Definem meios e recursos.

Individuais São tomadas unilateralmente.

Coletivas São tomadas em grupo.

Satisfatórias Qualquer alternativa serve.

Maximizadas Procuram o melhor resultado possível.

Otimizadas
Equilibram vantagens e desvantagens de diversas 

alternativas.
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Decisões Programadas

-São tomadas de acordo com políticas, procedimentos ou regras

escritas ou não, limitando ou excluindo alternativas.

-Soluções para problemas rotineiros, determinadas por regras e

procedimentos ou hábitos.
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Características das Decisões Programadas

-Baseadas em dados adequados.

-Baseadas em dados quantitativos.

-Tomadas em condições estáticas e imutáveis.

-Sob condições de previsibilidade.

-Baseadas na certeza.

-Podem ser computacionais.
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Decisões Não Programadas

-Destina-se a problemas incomuns ou excepcionais.

-Soluções específicas criadas através de um processo não-

estruturado para resolver problemas não rotineiros.
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Características das Decisões Não Programadas

-Baseadas em dados inadequados.

-Baseadas em dados únicos e novos.

-Tomadas em condições dinâmicas e mutáveis.

-Sob condição de imprevisibilidade.

-Baseadas na incerteza.

-Devem ser tomadas sob julgamento pessoal.



Processo Decisório

Tipos de decisão Técnicas de tomada de decisão

Tradicionais Modernas

Programadas

Decisões 
repetitivas e de 
rotina.

A organização 
desenvolve 
processos 
específicos.

Hábito.
Rotina:
- Procedimentos 
padronizados de operação.
Estrutura da Organização:  
- Expectativas comuns.  
- Canais de informações bem 
definidos.

Pesquisas Operacionais:
- Análise Matemática.
- Modelos.
- Simulação com 
computador.

Processamento 
Eletrônico de dados.

Não 

programadas

Decisões 
políticas mal 
estruturadas.
Tratada por 
processos 
gerais de 
resolver 
problemas.

Julgamento, intuição e 
criatividade.

Normas práticas.

Seleção e treinamento de 
executivos.

Técnicas heurísticas de 
solução de problemas: 
- Treinamento de homens 
para decisões. 
- Montagem de programas 
heurísticos de 
computadores.
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Fatores que afetam o processo decisório

Comportamento 

do Tomador de 

decisões

Tempo

ÉticaInteligência

InformaçãoRecursos

Propensão ao risco Percepção

Competências
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Tipos de ambiente para a tomada de decisão

Decisões sob certeza Onde as variáveis são conhecidas e a relação 
entre a ação e as consequências é 
determinística.

Decisões sob risco Onde as variáveis são conhecidas e a relação 
entre a ação e as consequências é conhecida 
em termos probabilísticos.

Decisões sob 
incerteza

Onde as variáveis são conhecidas mas as 
probabilidades para determinar a 
consequência de uma ação são 
desconhecidas ou não podem ser 
determinadas com algum grau de certeza. As 
possibilidades associadas aos resultados são 
desconhecidas.
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Dificuldades no processo decisório

-Incapacidade de reconhecer problemas

-Interpretação diferente a partir do observador

-Decisão precipitada

-Avaliação prematura ou premissas insuficientes

-Excesso de confiança na experiência

-Incapacidade de definir prioridades

-Falta de tempo

-Falta de experiência

-Confusão entre informação e opinião.


