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1- O	que	Significa	Administrar	Decisões

Administrar uma decisão é fazer uma escolha racional, dentre alternativas

disponíveis e que se faz presente em todos os níveis da organização (estratégico,

tático e operacional). A tomada de decisão identifica problemas e tem por

objetivo criar soluções para lidar com uma situação em específico ou extrair

vantagens em uma oportunidade de escolha. Toda organização é constituída e se

desenvolve a partir de decisões corretas que, no seu conjunto, singularizam a sua

identidade e determinam seu nível de qualidade.

Já a falta de planejamento nas empresas pode levar a decisões erradas e,

inclusive, pode fazer a pessoa agir única e exclusivamente pelo impulso, sem

analisar os fatores de risco e sem considerar os resultados das decisões corretas

anteriores que são de extrema importância. É algo comum no nosso dia-a-dia,

pois, com o tempo escasso e os diversos compromissos, costumamos tomar

qualquer decisão que na hora “H” pareça a mais correta sem pensar nas suas

consequências.
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Exemplo de tomada de decisão na empresa:

O patrão oferece um aumento salarial de 10% para um determinado funcionário.

Na hora de se tomar uma decisão deste porte, quais efeitos poderiam ser pensados como forma de prevenção?

ü ENCARGOS GERAIS

“(De quanto será meu novo custo trabalhista com este funcionário?)”.

ü PARTICIPAÇÃO/INICIATIVA/INTEGRAÇÃO

“(Ele continuará com o mesmo rendimento para a empresa?)”.

ü CONFLITOS

“(Existem outros funcionários com mais tempo na empresa que este,

e que merece tanto quanto ele? Isso não irá gerar insatisfação destes?)”.

ü FUNÇÕES E RESPONSABILIDADES

“(Devo atribuir novas funções a ele? Ele realmente está preparado

para ter mais autoridade e responsabilidades dentro da organização?)”.
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2- A	Importância	da	Informação	no	Processo	Decisório

Há muito tempo, tecnologia e informação atuam juntas no

contexto empresarial. Antes, eram utilizadas de forma isolada (ou

seja, cada uma desempenhava seu papel e nada mais), mas com

as mudanças tecnológicas no cenário global, as empresas

passaram a usar a informação e a tecnologia de forma integrada,

adquirindo com isso, a redução da duplicidade de dados e a

rapidez no acesso as informações.

A informação aliada às diversas tecnologias se tornou o maior

ativo da empresa, pois as empresas que possuem maior domínio

sobre a gama de informações existentes, tanto do mercado

interno quanto do mercado externo, são as que possuem maior

participação no mercado (Marketing Share).

Definitivamente, por qual motivo a informação é tão importante?

O mundo dos negócios não admite mais falhas, processos

demorados ou falta de inovação por parte das empresas.

A empresa que deseja adquirir vantagem competitiva ou

até mesmo permanecer no ambiente empresarial, deve

buscar um aperfeiçoamento contínuo do seu negócio.

Para aperfeiçoar é preciso conhecer.

Para conhecer é fundamental ter informação.

Sem informação, a empresa não sobrevive.
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3- Métodos	de	Decisões

_EXPERIÊNCIAS PASSADAS: Baseadas em modelos já utilizados e que

tiveram um bom grau de eficiência em determinado momento. Trata-se

de decisões já vivenciadas pelo tomador de decisões.

_EXPERIMENTAÇÃO: Baseia-se em modelos ainda não utilizados, mas

que parecem ser a melhor opção no momento. Geralmente, são

modelos adotados em épocas de crise, no qual o administrador

necessita inovar em ideias, processos, produtos ou serviços para tentar

voltar a crescer.

_PESQUISA OPERACIONAL: Pesquisa qualitativa, baseado em

aplicações matemática para auxiliar na tomada de decisão.

Basicamente, faz um questionário com agentes operacionais (níveis

mais baixos hierarquicamente da empresa) para entender determinado

assunto, processo, opinião. Os chamados “chão-de-fábrica”, por lidar

com tarefas rotineiras e costumeiras, acabam oferecendo sugestões

importantes para a evolução da empresa.
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4- Classificações	das	Decisões
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(Importante, regular, pouco importante, não importante).

(rotineira, não-rotineira, inédita).

(que já foram encontradas e

tomadas antes. Já tem regras,

procedimentos e políticas claras

para a definição da resposta).

Geralmente,	são	tomadas	

pelos	níveis	inferiores	da	

administração	(nível	

operacional).	

(são decisões novas, normalmente importantes,

e não tem como conhecer os resultados exatos).

Decisões	tomadas	pela	alta	

gerência.	(nível	estratégico).	

(Tomada pelo nível mais alto

da administração. Determinam

os objetivos da organização).

(Tomada pelo Nível

médio da empresa.

Executam as decisões

estratégicas).

(Nível mais baixo da empresa.

Realizam as decisões táticas e que

tiveram base nas estratégicas).
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5- Metodologia	das	Decisões
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A	metodologia	é,	normalmente,	composta	com	base	
nas	quatro	funções	administrativas	clássicas:

1.	Planejar:	é	a	base	para	as	demais	funções.	O	planejamento	define	
os	objetivos	a	seguir	e	como	alcançá-los.	 Tem	por	objetivo	dar	o	

norte	à	equipe.	É	a	base	de	qualquer	tomada	de	decisão.

2.	Organizar:	é	dizer	quem	vai	fazer	o	que	e	em	
que	ordem.	Montar	equipes,	destinar	orçamentos.	
Estabelecer	prioridades.	Dizer	o	que	não	fazer	
também	é	importante.	Deixar	claro	para	todos	o	
que	cada	um	faz,	quanto	tempo	tem	para	isso,	

como	vai	ser	o	controle	e	a	cobrança,	que	
recompensas	estão	no	horizonte.	É	transformar	o	
planejamento	em	ações	objetivas	e	ordenadas.

4.	Controlar:	acompanha	a	
evolução	das	atividades,	

providenciando	as	correções	
necessárias	para	assegurar	a	
realização	dos	objetivos.	
Basicamente,	verifica	se	a	
atividade	está	alcançando	
os	resultados	esperados.

3.	Direcionar:	depois	de	saber	o	que	fazer	(planejamento)	e	como	
fazer	(organização)	é	a	hora	de	acionar	a	empresa,	hora	da	ação.	

Comunicar	todas	as	informações	e	diretrizes	necessárias	e	coordenar	
a	execução	do	trabalho,	influenciando	de	modo	positivo	o	

comportamento	das	pessoas	para	que	cheguem	aos	resultados	
esperados,	aos	objetivos	propostos.
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6- Modelo	de	Decisão	Racional

O modelo de tomada de decisão racional é o mais sistematizado entre todos, pois pressupõe procedimentos pré-definidos e que

devem ser seguidos para que se possa atingir um bom resultado. Trata-se de um ato orientado para se atingir os objetivos, por meio

da solução de problemas, ou seja, é um comportamento regulado por normas e rotinas, de modo que a organização possa agir de

uma maneira procedimental e intencionalmente racional.

Vejamos a seguir uma tabela de modelo de decisão racional, que é baseada nos principais apontamentos de gestão moderna.
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1. Monitorar o Ambiente Monitorar	informações	externas	e	internas	da	empresa.

2. Definir o Problema Apontar	a	extensão	da	situação-problema.

3. Especificar Objetivos da Decisão Indicar	comportamentos	aceitáveis	para	a	situação.

4. Diagnosticar o Problema Coletar	dados	e	informações	para	conhecer	a	fundo	o	problema.

5. Desenvolver Soluções Alternativas Detectar	o	maior	número	possível	de	soluções	para	o	problema.

6. Avaliar as Alternativas Calcular	os	prós	e	contras	de	cada	alternativa.

7. Escolher a Melhor Alternativa Escolher	a	solução	mais	eficiente	e	eficaz.	

8. Implementar a Alternativa Escolhida Implementação,	com	prazos,	controle	e	pessoas	envolvidas.
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Vimos, até agora, a importância do processo decisório, seus conceitos e seus modelos tradicionais.

Abordaremos agora sobre suas respectivas etapas. Etapas facilitam a padronização da tomada de

decisão, independente do modelo de decisão adotado, escolhido e utilizado pelo tomador de

decisões da empresa. Vejamos a seguir, etapas bem didáticas acerca do processo decisório:

7- As	Etapas	de	um	
Processo	Decisório

1.	Reconhecer	a	situação-

problema	e	sua	causa;

2.	Apresentar	opções	

1,	2,	3	(...)	- quantas	

necessárias;
3.	(Excelente,	ótima,	

regular,	ruim,	péssima);

4.	Qual	a	melhor	resolução	possível	e	

qual	a	minimamente	aceitável?

5.	Envolver	as	pessoas	

que	vão	implementar	a	

decisão	até	o	final

6.	Fazer	análise	de	

eficiência	da	decisão	

implantada.	
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8- Analisando	uma	Decisão

Para se tomar uma boa decisão, sugerimos que utilize o seguinte esquema:

A) Qualidade do processo decisório

“Todas as informações importantes foram analisadas?”

“Analisando somente números e fatos, essa é realmente a melhor decisão?”

B) implementação

“As pessoas envolvidas entenderam a decisão?”

“Será que elas estão realmente comprometidas?”

“E se não tiverem e der tudo errado, qual meu plano B?”

C) Custo

“Será que irei gastar realmente essa quantia de dinheiro?”

“Além do dinheiro, quanto de energia e tempo serão gastos?”

D) Envolvimento

“As pessoas certas foram envolvidas e ouvidas no processo?”

“Há alguém melhor com que posso contar para desempenhar aquela função em específico?”
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Muitas	pessoas	acham	que	não	há	tempo	para	seguir	um	processo	como	

esse	no	dia	a	dia	das	empresas.	Porém,	devemos	nos questionar:	

- Quanto	tempo	e	dinheiro	custam	uma	decisão	errada?

O	seu	dinheiro	é	importante.	Não	o	desperdice.

Nós	da	Administra	Brasil	desejamos-lhe	muito	sucesso!
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