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RESUMO 

Diante da importância da tomada de decisão no cenário organizacional, onde os sistemas de 

informação estão presentes cada vez mais, esta dissertação apresenta um estudo de caso 

desenvolvido em uma organização multinacional. O objetivo do trabalho consiste em 

analisar como os sistemas de informação são usados nos processos de tomada de decisão 

organizacional em uma empresa com fins à produção de louças sanitárias. Foi realizado um 

estudo de caso, que se apoiou em coleta de dados a partir do emprego de um roteiro e 

entrevistas aos gestores da organização. Toda a análise teve como propósito avaliar a 

utilização dos sistemas de informação em um modelo de tomada de decisão proposto pelo 

autor, com base em modelos de decisão já experimentados. A análise qualitativa das 

informações obtidas com os 20 gestores entrevistados, apontou para o uso consistente dos 

sistemas de informação na tomada de decisão mencionadas pelos gestores durante as 

entrevistas. Os sistemas de informação utilizados pela organização mostraram-se úteis em 

vários tipos de decisões e setores, sendo destacado sua utilização nas ações de identificação, 

obtenção, avaliação e registro das informações. Os resultados das análises indicam, ainda, a 

capacidade interativa entre os sistemas de informação utilizados, bem como a faculdade que 

os mesmos têm em se complementarem, tornando a informação mais completa, aumentando 

a assertividade no momento da tomada de decisão. 

Palavras-chave: Tomada de decisão, sistemas de informação, modelo para tomada de 

decisão. 



ABSTRACT 

Given the importance of decision-making in the organizational setting where information 

systems are increasingly present, this work presents a case study developed in a 

multinational organization. The objective is to analyze how information systems are used in 

organizational decision-making processes in a company ends the production of sanitary 

wares. We conducted a case study, which relied on data collection from the use of a script 

and interviews with the organization's managers. All analysis aimed to evaluate the use of 

information systems in a decision-making model proposed by the author, based on decision 

models already experienced. Qualitative analysis of information obtained from the 20 

managers interviewed pointed to the consistent use of information systems in decision 

making by managers mentioned during interviews. The information systems used by the 

organization proved to be useful for various kinds of decisions and sectors, and highlighted 

their use in identifying, obtaining, assessment and recording of information. The test results 

also show the interactive capacity of the information systems used, as well as the faculty that 

they have to complement each other, making the most complete information, increasing 

assertiveness at the time of decision-making. 

Keywords: decision making, information systems, model for decision-making. 
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1. INTRODUÇÃO

1.1 Contextualização 

O século XX trouxe, entre vários aspectos, a ciência moderna, e com ela o início da era da 

informação e do conhecimento. Neste interim, em que a possibilidade de aumento da 

capacidade analítica evoluiu com o avanço tecnológico, sua participação e influência no 

processo de tomada de decisão ganhou, definitivamente, espaço relevante nas questões que 

envolvem a gestão das organizações. O ambiente organizacional passou a ser dinâmico e 

caracterizado por mudanças contínuas.  

Ao se defrontarem com novos desafios, as organizações e pessoas precisam estar preparadas 

e atualizadas para a possibilidade de mudança, em confrontar-se com novas formas de fazer, 

de interagir com mercados, clientes, tendências tecnológicas e econômicas, sociais e 

culturais, sempre com o foco e objetivo em melhorar a eficácia e eficiência dos produtos, 

processos ou serviços. 

Nos dias atuais o sucesso das organizações e das pessoas está em suas capacidades de 

perceberem as mudanças, bem como em perceber como estas mudanças podem afetar ou 

interferir na sua rotina, nos negócios e na forma como elas sobrevivem. A capacidade de 

tomada de decisão baseada na informação pode ser a chave para o sucesso das pessoas e do 

mundo organizacional, como uma mercadoria de alto valor agregado.  

Wurman (1989) explica que um dia da semana contém mais informações do que um 

homem comum receberia na Inglaterra, no século XVII. Para ele, nos últimos 30 anos 

o volume de informações novas ultrapassa o que se já acumulou nos últimos 5.000

anos. O autor reconhece o conhecimento como uma moeda de nosso tempo, sendo a 

velocidade das mudanças a taxa de inflação: quanto mais alta for esta taxa, mais rápido 

a moeda perde seu valor. 

Drucker (2002) explica que a Revolução da Informação ocorrida na década de 1940 

ocasionou a mudança no comportamento dos clientes, na estrutura da indústria, nos padrões 

de poupança, em resumo, em toda a economia; não somente nas empresas, mas também nas 

escolas, universidades, hospitais e órgãos governamentais. Para o autor as organizações 
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terão de ser competitivas em termos globais, atuando, muitas vezes de maneira local em 

seus mercados. Drucker (2002) entende que a Internet manterá os clientes de qualquer lugar 

informados, e os produtos e serviços disponíveis em qualquer parte do mundo. 

 

Em verdade, o mundo organizacional está pautado no sucesso individual dos gestores 

enquanto tomadores de decisão, na capacidade que cada um deles mantém em alinhar as 

percepções, experiências e ações no sentido de buscar as melhores opções e estratégias. 

 

Alvarenga Neto (2008) afirma que a tomada de qualquer decisão só se confirma se dispuser 

das informações necessárias. Para o autor, sem informação não seria possível a propagação 

das descobertas científicas. 

 

Existe, neste sentido, a busca pelo entendimento dos aspectos que envolvem a tomada de 

decisão. Assim considerando, este trabalho propõe o entendimento do uso dos sistemas de 

informação como suporte às etapas do processo de tomada de decisões estratégicas. Neste 

trabalho também são discutidos alguns modelos de processos decisórios importantes e já 

experimentados, bem como suas características na tomada de decisão. Estes processos 

constituem tema bastante abrangente com inúmeras publicações, mantendo enfoque, 

sobretudo, no meio organizacional. Os modelos que buscam explicar estes processos são 

diferenciados em seus aspectos e preveem diferentes fases para o processo decisório.  

 

Oliveira (2014) considera que a tomada de decisão se caracteriza pela conversão das 

informações analisadas em ação efetiva, sendo, geralmente fomentada por situações 

problemáticas, oriundas das atividades complexas do ambiente organizacional e 

normalmente conhecidas como os “problemas da rotina do dia-a-dia”, do não cumprimento 

das metas estipuladas e das condições adversas no cumprimento das normas e regras gerais 

das organizações. 

 

Assim, torna-se oportuno entender o processo de tomada de decisão nas organizações como 

um fluxo informacional e seu impacto para que os decisores possam fazer uso da quantidade, 

qualidade e momentos corretos da informação. 

 

Vê-se, ainda, o registro de vários estudos, os quais serão apresentados no referencial teórico 
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deste trabalho e que mantêm foco nestas questões, abordando os aspectos que auxiliam na 

pré-decisão, na decisão em si e nas conclusões, registros e reflexões que envolvem o 

momento pós-decisão. 

 

A pesquisa foi realizada em uma indústria, denominada neste trabalho como “Organização 

Alfa” – empresa de grande porte localizada em Santa Luzia-MG, atuante no mercado da 

construção civil há mais de 85 anos, com larga experiência nos processos de fabricação de 

louças sanitárias e artigos para quartos de banho, e constituinte de um grande conglomerado 

mundial no segmento - tendo como objeto de estudo o uso dos sistemas de informação como 

suporte às decisões estratégicas tomadas por seus gestores. 

 

Com enfoque na administração e na compreensão do processo de tomada de decisão pelos 

gestores e mantendo-se com sustentação analítica, a pesquisa apresentada neste trabalho 

buscou responder, a partir de um Modelo para Tomada de Decisões Estratégicas Baseado 

em Sistemas e Fluxos Informacionais proposto pelo pesquisador, com base em Mafra Pereira 

(2011), a seguinte questão: como os sistemas de informação são usados nos processos de 

tomada de decisão em uma empresa com fins à produção de louças sanitárias? 

 

Para responder a esta questão norteadora, este trabalho foi desenvolvido a partir de uma 

abordagem metodológica de natureza descritiva, tendo em vista ser um estudo de caso, em 

que a unidade de análise compreendeu os sistemas de informação da Organização Alfa, bem 

como as unidades de observação, constituídas pelos seus gestores, sendo estes responsáveis 

pela tomada de decisões estratégicas em vários níveis, com atuações distintas nas áreas e 

setores da organização. Junto a estes gestores foram realizadas as entrevistas individuais e 

aplicado um roteiro semiestruturado referente ao processo decisório proposto pelo 

pesquisador. 

 

1.2 Objetivos Geral e Específicos 

Visando responder à questão norteadora da pesquisa, foi definido o seguinte objetivo geral: 

 

 Analisar como os sistemas de informação são usados nos processos de tomada de 

decisão organizacional em uma empresa com fins à produção de louças sanitárias. 
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Como objetivos específicos, este trabalho focou em: 

 Descrever as funcionalidades dos sistemas de informação da organização; 

 Identificar quais fatores e sistemas são utilizados pelos gestores nos processos de 

decisão; 

 Identificar como os sistemas de informação suportam as decisões. 

 

1.3 Justificativa 

A informação é fundamental e imprescindível para todas as atividades, seja ela profissional 

ou pessoal; entretanto, qualquer que seja o seu conteúdo, ela precisa ter credibilidade e 

qualidade. 

 

Partindo dessa premissa, Raskin (2003) afirma que a tomada de decisão é o processo de 

responder a um problema, procurando e selecionando uma solução ou ação. Quando se trata 

de tomada de decisão, ainda deve-se levar em consideração que, na maioria dos casos, o 

tempo entre a identificação do problema e a tomada de decisão precisa ser o menor possível, 

haja vista a velocidade em que os negócios e os interesses se desenrolam.  

 

Para Guimarães & Évora (2004), é indiscutível a importância da informação na tomada de 

decisão, sendo um recurso primordial para este processo. Quanto mais estruturado for o 

processo de decisão, mais indicado se faz o uso de sistemas de informação, como é o caso 

dos modelos racional e de processo, que auxiliam os decisores nas necessidades 

informacionais. 

 

Segundo Oleto (2006) a credibilidade da informação é medida com base no que se conhece 

da fonte. Se a fonte é fidedigna, a informação é merecedora de crédito. Entretanto, para o 

autor, é difícil entender a qualidade da informação pelo fato de que se deve compará-la a 

outras variáveis fundamentais, cuja principal dificuldade está no entendimento destas 

variáveis, no que ele denomina de “aspecto sensível”. 

 

Assim, o Modelo para Tomada de Decisões Estratégicas Baseado em Sistemas e Fluxos 

Informacionais, proposto pelo pesquisador, com base em Mafra Pereira (2011), tem como 

proposta ser um instrumento de apoio à tomada de decisão, em que os gestores possam, a 
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partir de informações e fontes confiáveis, tomar decisões que ofereçam melhoria da 

eficiência e da eficácia nas organizações.  

 

Para o pesquisador, este trabalho se justifica pela importância na sua formação e na condução 

dos trabalhos que realiza na Organização Alfa como gestor. O pesquisador, além de ser um 

dos gestores que toma decisão, participa efetivamente dos processos empresariais e interage 

com as partes interessadas. Estando em constante contato com outros decisores, para o 

pesquisador o trabalho de pesquisa também se destina ao entendimento do modelo de tomada 

de decisão proposto, isto é, em que grau este modelo contribui para as organizações, durante 

o processo de tomada de decisão. 

 

Como um tema de importância para a comunidade acadêmica, tanto os sistemas de 

informação como os processos decisórios vêm sendo estudados incessantemente, buscando 

respostas da maneira como estes processos podem ser, cada vez mais, melhorados e 

continuados. Por isso, este trabalho se justifica nos interesses da academia como mais um 

trabalho que se propõe a dar uma visão do entendimento do processo de tomada de decisão 

nas organizações, considerando os sistemas e fluxos informacionais. 

 

Ainda no que concerne à academia, este trabalho se justifica na importância atribuída ao 

tema nele abordado, ressaltando-se entre os estudos da linha de pesquisa ‘Inovação e 

Organizações’ da Fundação Pedro Leopoldo, que propõe investigar novas formas de 

organizar os recursos disponíveis na organização, bem como entender as questões 

relacionadas à estrutura, aos processos, à tecnologia, pessoas e à cultura organizacional. 

 

No âmbito social, o tema sistemas de informação e tomada de decisão tem sido cada vez 

mais explorado nas questões cotidianas, seja para os afazeres domésticos, no uso das 

tecnologias como apoio a decisão, nas decisões que cada indivíduo precisa tomar ao longo 

de sua vida ou na comunidade em que esteja integrado. Neste sentido os sistemas de 

informação para tomada de decisão podem apoiar as pessoas a minimizar ações inadequadas 

ou impensadas, a partir do uso de critérios mais adequados. 
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1.4 Estruturação da Dissertação 

Esta dissertação está organizada em capítulos, sendo que o atual capítulo, a introdução, 

propõe ideias gerais dos temas a serem discutidos e analisados nos capítulos subsequentes, 

mantendo-se foco nas discussões sobre os sistemas de informação e nos processos 

decisórios. O capítulo também destaca uma discussão sucinta do contexto atual do meio 

organizacional, bem como o impacto e valor da tomada de decisão estratégica nas 

organizações. Em seguida são consideradas informações acerca da unidade de análise e das 

unidades de observação. Ainda nesta parte está evidenciada a questão norteadora, que 

manteve a estrutura e encaminhamento da pesquisa durante o estudo. O capítulo é finalizado 

elucidando os objetivos gerais e específicos propostos para este estudo, seguido das 

justificativas para a sua realização. 

No segundo capítulo encontra-se o referencial teórico, no qual são abordadas as bases 

teóricas científicas que sustentam as ideias dos trabalhos desenvolvidos nesta dissertação. 

No referencial teórico são discutidos, sobretudo, os conceitos sobre dados, informação e 

conhecimento, a importância e o uso da informação e da gestão da informação; os principais 

sistemas de informação tipicamente utilizados; o contexto dos processos decisórios, a 

decisão propriamente dita, a decisão considerada estratégica, a abordagem teórica dos 

modelos decisórios e o valor dos sistemas de informação para a tomada de decisão. O 

capítulo é finalizado com o marco teórico da dissertação, nele explicitado as discussões que 

conduziram à definição do modelo proposto pelo autor, denominado como Modelo para 

Tomada de Decisões Baseado em Sistemas e Fluxos Informacionais, que serviu como 

direcionador estruturante para a pesquisa aplicada (aplicação e análise). 

No terceiro capítulo estão abordados os procedimentos metodológicos que foram adotados 

durante a pesquisa, bem como a caracterização da pesquisa quantos aos aspectos de 

classificação e tipo. Em seguida, foram descritas as características da unidade de análise, isto 

é, os sistemas de informação utilizados na organização em que foi desenvolvida a pesquisa; 

das unidades de observação, mantendo-se foco nos gestores desta organização. 

Subsequentemente, os procedimentos para a coleta de dados e forma de abordagem são 

descritos no capítulo: a realização de entrevistas em profundidade e uso de roteiros 

semiestruturados, a observação participante e a pesquisa documental. Ainda, quanto à 

utilização das técnicas de abordagem, o capítulo trata do uso da técnica do incidente crítico 
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como instrumento de definição das decisões a serem estudadas nas entrevistas realizadas. O 

capítulo é finalizado com a descrição dos procedimentos para análise dos dados, a partir do 

uso da análise de conteúdo. 

O quarto capítulo trata da apresentação da pesquisa documental e a análise dos dados obtidos 

a partir da aplicação do roteiro semiestruturado, durante as entrevistas aos gestores. Neste 

momento, as questões foram desdobradas e o tratamento analítico foi aplicado de forma 

enfática aos passos do modelo de tomada de decisão utilizado. 

O quinto e último capítulo apresenta as considerações finais do trabalho, sobretudo da 

pesquisa aplicada, com uma visão analítica entre a questão norteadora e os objetivos 

definidos. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 O contexto informacional nas organizações 

No âmbito das discussões sobre a gestão da informação e do conhecimento, a tríplice aliança 

conceitual de dado, informação e conhecimento torna-se oportuna. Calazans (2006) 

considera que a informação é a base para a geração de conhecimento, sendo por este motivo 

considerada um dos ativos organizacionais e que precisa ser gerenciado ao longo do tempo. 

 

Deste ponto de vista, Tarapanoff (2006, p. 23-24) considera ser fundamental que as 

informações sejam processadas e gerenciadas de acordo com os princípios, procedimentos e 

orientações estabelecidos pelo modelo de gestão da organização: 

 

A gestão da informação mudou seu foco inicial de gestão de documentos e dados 

para recursos informacionais [...] cuja principal finalidade é o acompanhamento 

eficiente de processos, o apoio à tomada de decisões estratégicas e a obtenção de 

vantagem competitiva em relação aos concorrentes. (Tarapanoff, 2006, p. 23-24). 

 

Alvarenga Neto (2008) ressalta a importância da cultura organizacional e seu sistema de 

valores, conciliando-os com as estratégias adotadas. O autor aponta que a Gestão de 

Recursos Informacionais (GRI) deve apoiar e fortalecer os objetivos corporativos, 

apresentando respostas aos problemas que as organizações enfrentam. 

 

Além das questões culturais, Barbosa (2008) aponta outros fatores críticos, tais como a 

organização e o tratamento da informação. O autor define que para melhor gerenciar o 

volume de informações produzidas, torna-se necessário a adoção de um sistema capaz de 

processar o conteúdo informacional dos documentos, possibilitando sua futura recuperação. 

 

Segundo Audy et al. (2011) a importância dos aspectos estratégicos da informação no 

contexto organizacional apresenta-se já consolidada. A questão a ser discutida nos dias 

atuais, é quando e como as tecnologias da informação afetarão as organizações. 

 

Oliveira (2014) esclarece que a informação é considerada um recurso vital às organizações, 

integrando os diversos subsistemas às funções organizacionais. O autor considera ainda ser 
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a informação o propósito básico para habilitar a organização a alcançar seus objetivos pelo 

uso eficiente dos recursos disponíveis. 

 

No contexto organizacional Davenport & Prusak (1998) definem dados como um conjunto 

de fatos distintos e objetivos, que mantém relação com eventos. Reforçando esta definição, 

Laudon & Laudon (2011) elucidam que dados são eventos que ocorrem nas organizações e 

nos ambientes físicos antes de serem organizados em uma ordem ou formato, de maneira 

que as pessoas possam compreender e fazer uso.  

 

Davenport (1999) considera que os dados são observações dos estados do mundo. Moresi 

(2000) esclarece que os dados são a matéria-prima e a menor parte da informação.  

 

A partir do dado como partícula básica, obtêm-se as informações. Lesca & Almeida (1994) 

salientam que a informação passa a ter valor significativo quando se torna relevante, 

sobretudo quando pode ser aplicada em um contexto organizacional para reforçar a tomada 

de decisão ou aumentar a sinergia interna.  

 

Para Davenport & Prusak (1998, p. 4) a informação é entendida como: 

 

[...] uma mensagem, geralmente na forma de um documento ou uma comunicação 

audível ou visível. Como acontece com qualquer mensagem, ela tem um emitente e 

um receptor. A informação tem por finalidade mudar o modo como o destinatário vê 

algo, exercer algum impacto sobre o julgamento e comportamento. Ela deve 

informar; são os dados que fazem a diferença (Davenport & Prusak,1998, p. 4). 

 

Le Coadic (1996) defende que algumas perguntas são essenciais para identificar a 

necessidade de informação, bem como compreender como estas informações são 

processadas dentro das organizações; sendo elas: 

 Quem necessita da informação? 

 Que tipo de informação? 

 Para qual grupo de pessoas?  

 Porque precisam dela? 

 Quem decide quanto à necessidade?  

 Quem seleciona? 
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 Que uso é dado ao que é fornecido? 

 Quais são as consequências ou resultados do uso para o indivíduo, o grupo, a 

organização, etc.? 

 

Barreto (1996) declara que a durabilidade da informação é regida pela sua qualidade e 

validade durante sua utilização. Assim, a informação pode ser caracterizada com importância 

simbólica, que não se esgota ao ser consumida.  

 

Moody & Walsh (1999) definiram os 7 princípios ou leis que regem a natureza da 

informação como um valor para as organizações: 

I. A informação pode ser compartilhada infinitamente. Quando está destinada ao 

ambiente interno é possível transformá-la em um elemento de integração de 

processos e compreensão da organização. Quando destinada ao ambiente externo 

pode derivar para o fortalecimento dos vínculos da organização com tal ambiente; 

II. O valor da informação aumenta com o uso, isto é, quanto mais utilizada, maior o 

valor associado à informação; 

III. A informação é perecível à medida que o tempo passa, e ela perde parte do seu valor; 

IV. O valor da informação aumenta com a sua precisão. Quanto mais correta estiver a 

informação, mais útil e, portanto, mais valiosa se torna; 

V. O valor da informação aumenta quando combinada com outras informações, 

tornando-se mais integrada e, consequentemente, maior será o seu valor potencial 

para as organizações; 

VI. Mais informação não necessariamente significa ter o melhor. Para que não ocorra 

sobrecarga de informação é necessário filtrá-la; 

VII. A informação não se esgota, podendo multiplicar-se pela síntese, análise e 

combinação, dando origem a novas informações. 

 

A informação é a matéria-prima fundamental para o administrador tomar decisões. Segundo 

Kepner & Tregoe (2001), é necessário saber de quê e o quanto de informação ele dispõe para 

que o problema seja solucionado. Ainda de acordo com estes autores, para se tomar uma 

decisão correta e incontestável é preciso ter conhecimento do que se quer – segundo os 

autores: “em sentido ideal” – e o que realmente pode ser feito. Não há como manter 
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sustentável uma decisão tomada sem critério, sem um estudo detalhado e sem uma base 

legal.  

 

Segundo Angeloni (2003) as informações são dados com significado. Também podem ser 

consideradas como “dados processados e contextualizados”. Ao discutir o papel estratégico 

da informação e dos sistemas da empresa, Rezende & Abreu (2003) afirmam que quanto 

maior o valor e a qualidade da informação, maior a probabilidade de acerto na tomada de 

decisão. Todavia, Siqueira (2005) explica que as organizações se distinguem pelo que elas 

sabem e pela forma como conseguem utilizar suas informações e tomar as decisões. 

 

Para tanto, as organizações necessitam desenvolver habilidades em transformar a imensa 

massa de dados que circulam periodicamente, em informações consistentes, que possam 

agregar valor ao negócio. No trato da informação, agregar valor ao negócio significa suportar 

da melhor forma possível - com o mínimo de impacto nas atividades organizacionais - o 

processo de tomada de decisão com informações de qualidade. Michaud (2006) aclara que a 

informação se resume a um conjunto de dados munidos de relevância e propósito, 

contextualizado e associado a outros instrumentos. 

 

Neste contexto, Choo (2006) trata a informação como um conjunto de dados obtidos e 

agrupados segundo critérios lógicos que visam a execução de um determinado objetivo, 

configurando-se como o principal elemento para a construção de conhecimento e a efetiva 

ação organizacional. O autor salienta que a identificação das necessidades de informação 

torna-se necessária quando circulam informações e há pessoas que convivem com distintas 

necessidades de informações ou que necessitam delas para compreenderem suas 

responsabilidades e deveres dentro das organizações. Choo (2006, p.406) entende que, 

 

As necessidades de informação são condicionais, dinâmicas e multifacetadas, e uma 

especificação completa só é possível dentro de uma rica representação do ambiente 

total em que a informação é usada (Choo 2006, p.406). 
 

O uso da informação se processa quando é selecionada a informação em um grupo de 

usuários, sendo o motivo pelo qual se torna importante que a distribuição da informação 

leve em consideração critérios definidos, considerando a pessoa, o momento e forma 

como se recebe. Choo (2006, p.106) considera que: 
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O uso da informação envolve a seleção e o processamento da informação de modo a 

responder uma pergunta, resolver um problema, tomar uma decisão, negociar uma 

posição ou entender uma situação. (Choo, 2006. p.106). 
 

Considerando as expectativas deste autor, o processamento da informação deve ocorrer de 

maneira interativa; as informações são utilizadas de acordo com a experiência, vivência e 

educação de cada indivíduo, possibilitando a atuação e a tomada de decisão. Neste sentido, 

a aquisição da informação deve atender a duas demandas principais: amplitude adequada 

para atender às necessidades; e uso de uma seleção que seja capaz de atender às limitações 

humanas, sejam pela capacidade de atenção ou pelos aspectos cognitivos. 

 

Nesta ótica Bio (1996) complementa que a informação pode ser dividida em dois tipos: 

informação operacional, que é aquela destinada à operacionalização de um processo ou de 

um trabalho; e informação gerencial, sendo aquela que se destinada a um processo de análise 

e tomada de decisão. 

As questões levantadas por Choo (2006) enaltecem a importância do acesso à informação. 

Entretanto, segundo o autor, deve-se manter atenção para fatores que podem não ser 

percebidos, mas que podem comprometer a aquisição e a seleção da informação. Um 

exemplo são as situações em que há elevado volume de informação. O autor defende que a 

informação somente tem utilidade quando o usuário lhe atribui um significado. O valor da 

informação é construído a partir da relação entre ela e o usuário, que lhe confere caráter 

subjetivo e que passa a ser composta por fatores emocionais e cognitivos. Para o autor, a 

busca pela informação é, sobretudo, um processo humano e social. 

 

A informação, como valor organizacional, pode ser considerada como a memória da 

organização. Neste sentido, o processo de organização e armazenamento da informação tem 

relevância; ele contribui para entender os processos, o passado, a evolução e o futuro de uma 

organização. Choo (2006) explica que a forma como a informação é armazenada influencia 

na maneira como a organização percebe o seu ambiente. A informação deve ser organizada 

e armazenada de uma forma que possa ser acessada com facilidade e resgatada sempre que 

houver necessidade.  

 

Nas organizações a distribuição da informação quando acontece de forma ampla, contribui 

para o aprendizado e disseminação do conhecimento, auxilia no processo de recuperação de 
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informações relevantes, permitindo o desenvolvimento de novas formas de associação das 

informações, conforme Choo (2006, p.414) explica: 

 

A entrega da informação deve ser feita por meios que estejam de acordo com os 

hábitos e preferências dos usuários de acordo com o seguinte princípio: a 

informação certa para a pessoa certa, no formato local e horas certos (Choo, 2006, 

p.414). 

 

O autor aponta que a distribuição da informação deve acontecer de maneira a existir 

consonância com a rotina da organização, com seus interesses e, sobretudo, com a realidade 

dos usuários. Quando a distribuição acontece de forma calculada e precisa, o ambiente torna-

se mais propício ao surgimento de inovações relacionadas ao uso da informação. 

 

Almeida (2011) idealiza a informação como um elemento que determina as bases para a 

criação do conhecimento. Na sociedade contemporânea a informação sintoniza o mundo e 

assume na fase pós-industrial uma nova forma de se pensar as questões a respeito do 

relacionamento do indivíduo com o meio em que vive e no qual desenvolve seu trabalho. 

Considerando a informação como aspecto importante nas negociações, a sociedade tem 

trilhado por mudanças e reestruturações tecnológicas, sociais e econômicas que vem 

transformando a forma do homem assimilar a realidade, apoiando-se na tecnologia, na 

informação e no conhecimento, que se destacam como recursos estratégicos essenciais. 

A informação para Audy et al. (2011) é uma coleção de fatos organizados e corretamente 

detalhados de forma a possuir um valor adicional aos fatos em si, isto é, a informação pode 

ser entendida como dados concatenados, que passaram por um processo de avaliação, sendo, 

a partir deste estágio, apropriados para um uso específico. 

 

Segundo Davenport (1998) conhecimento é a informação combinada com a experiência, 

com o contexto, a partir da interpretação e reflexão dos fatos e dados. O autor considera ser 

o conhecimento uma forma de informação que mantem alto valor agregado, devendo estar 

pronto para ser aplicado em decisões e ações. Sveiby (1997) reitera a visão do autor na 

medida em que define conhecimento “como a capacidade de agir”, ressaltando assim o 

caráter prático de sua natureza. 

 

Para Takeuchi & Nonaka (2008) o conhecimento pode ser apontado por representações de 

fórmulas científicas, recursos visuais, fitas de áudio, especificações de produtos e manuais, 
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todos como formas exemplificadas de dados. Estes autores reforçam que a informação é 

constituída de um meio necessário e material para extrair e construir o conhecimento. Logo, 

gerir a informação é um processo de gerir a extração e construção do conhecimento. 

 

A teoria do conhecimento adotada por Takeuchi & Nonaka (2008) define que o 

conhecimento é um processo humano, que converge para a verdade. Segundo os autores, o 

conhecimento, como a informação, diz respeito a significado e, portanto, é específico ao 

contexto aplicado. Entretanto, o conhecimento diferencia-se da informação na medida em 

que se relaciona necessariamente com uma aplicação ou atividade produtiva.  

 

Estes autores consideram ainda que a informação inclui o conhecimento codificado 

disseminado, o qual é externo ao agente. Nesse sentido, o conhecimento é a função de uma 

intenção ou perspectiva particular e diz respeito à ação: é sempre conhecimento “para uma 

finalidade”. Além disso, enquanto a informação pode ser facilmente transmitida, o 

conhecimento depende um sistema cognitivo que sustente as premissas e integre seus 

elementos. Em função disso, os autores reconhecem que o conhecimento também possa ser 

informação aplicada, na medida em que a sua utilização dependa de experiências ou 

habilidades desenvolvidas dentro do sistema cognitivo individual ou organizacional. 

 

Takeuchi & Nonaka (2008) salientam que este processo cognitivo pode ser conduzido sob 

duas perspectivas da informação:  

 A informação sintática, que está relacionada ao volume das informações; e 

 A informação semântica, que se relaciona com o significado das informações. 

 

Estes autores consideram que a perspectiva semântica é mais importante para a criação do 

conhecimento, pois mantém o foco no significado transmitido pela informação. Por outro 

lado, se considerado apenas a perspectiva sintática carecer-se-ia o risco de se não assegurar 

a captação da importância real da informação durante o processo de criação do 

conhecimento.  

 

Os autores abordam ainda o conhecimento como formado por duas dimensões, uma explícita 

e outra tácita. Takeuchi & Nonaka (2008, p.57) esclarecem que: 
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Quanto à dimensão epistemológica, recorremos à distinção de Michael Polanyi 

(1966) entre conhecimento tácito e conhecimento explícito. O conhecimento tácito é 

pessoal, especifico ao contexto e, por isso, difícil de formalizar e comunicar. O 

conhecimento explícito ou “codificado”, por outro lado, refere-se ao conhecimento 

que é transmissível na linguagem formal, sistemática (Takeuchi & Nonaka, 2008, 

p.57). 

 

Almeida (2011, p. 4) define conhecimento como: 

 

[...] o conjunto total incluindo cognição e habilidades que os indivíduos utilizam para 

resolver problemas. Ele inclui tanto a teoria quanto a prática, as regras do dia a dia e 

as instruções sobre como agir. O conhecimento baseia-se em dados e informações, 

mas contrário a eles está sempre ligado a pessoas. Ele é construído por indivíduos e 

representa suas crenças sobre relacionamentos causais (Almeida, 2011, p.4). 

 

Cunha, Mafra Pereira & Neves (2015) destacam que a relação entre dados, informação e 

conhecimento nas organizações culminam em fluxos informacionais, que, por consequência, 

apoiam a tomada de decisão. 

 

2.1.1 Gestão da Informação 

Na perspectiva de Davenport (1999), quando se entende a administração informacional 

como um processo, surge a gestão da informação. Neste sentido o autor conceitua a gestão 

da informação como um conjunto estruturado de atividades que consideram o modo como 

as organizações obtêm, distribuem e usam a informação e o conhecimento. 

 

O processo de gestão da informação considerado por Davenport (1999) pode ser analisado 

de duas maneiras: 

 Identificando as atividades básicas que criam as demandas de informação; 

 Analisando os processos mais específicos condicionados à informação, isto é, 

analisando o processo de gerenciamento da informação que se desdobra em cinco 

fases do processo de gestão da informação sendo a determinação das exigências, a 

obtenção, a distribuição e a utilização da informação.  

 

De forma sintética as fases são descritas da seguinte maneira: 
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 Fase 1 – a determinação da necessidade da informação envolve compreender as 

fontes e que tipos de informações serão necessárias para o desempenho esperado do 

negócio ou da organização, seu fluxo, características; 

 Fase 2 – a obtenção da informação abrange as atividades relacionadas à coleta de 

dados; 

 Fase 3 – o processamento compreende as ações de classificação, bem como o modo 

de acessar as informações definidas como necessárias, do armazenamento, 

considerando o melhor local para arquivamento das informações obtidas; 

 Fase 4 – a distribuição abarca escolher entre diferentes metodologias aquela que mais 

se adéqua para apresentar a informação, disponibilizando-a àqueles que farão uso; 

 Fase 5 – após a distribuição, segue a etapa de utilização da informação pelas pessoas, 

que agregarão a elaboração, execução e avaliação no processo de gerenciamento da 

informação. 

 

Após a última fase onde a informação é utilizada na concepção da estratégia, um novo 

processo torna-se necessário, conduzindo ao reinício do processo de gerenciamento da 

informação, realimentando todo o processo, conforme mostrado na figura 1.  

 

 

Figura 1. Processo de Gerenciamento da Informação. 
Fonte: Davenport (1999). 

 

Moraes & Escrivão Filho (2006) comentam que este processo para ser estratégico deve ser 

contínuo, destacando que a informação compreende todo o dado trabalhado, tratado, com 
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valor significativo atribuído ou agregado, com um sentido lógico para quem utiliza a 

informação. 

 

Choo (2006) afirma que, ao ser estabelecido um processo de organização e distribuição de 

informação, nasce nas organizações a gestão da informação, onde cada pessoa atua como 

parte deste processo e torna-se o ponto central das ações desenvolvidas, como ator das 

mudanças implementadas.  

 

A eficácia deste processo é maior quando as informações necessárias alcançam aqueles que 

dela farão o melhor uso. Quando estas informações estão identificadas e definidas, a tomada 

de decisão dos atores participantes deste processo torna-se mais segura. O autor propõe um 

modelo dotado de três arenas para a utilização estratégica das informações, conforme 

representado na figura 2: 

 

 

Figura 2. A Organização do Conhecimento. 
Fonte: Choo (2006). 
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Choo (2006) mostra através das três arenas representadas na figura 2, que os processos estão 

interligados e que se alimentam mutuamente, fornecendo uma visão geral quanto ao uso da 

informação. As três arenas podem ser entendidas da seguinte forma: 

 Criação de significado: a organização usa a informação para dar sentido às mudanças 

do ambiente externo; 

 Criação do conhecimento: a organização usa a informação para gerar novos 

conhecimentos por meio do aprendizado; 

 Tomada de decisões: toda tomada de decisão deve ser racional, baseada em 

informações relevantes para a organização. 

 

Valentim (2014, p.4) destaca que a gestão da informação em ambientes organizacionais deve 

ser compreendida como:  

 

Um conjunto de atividades que têm por objetivo obter um diagnóstico das 

necessidades informacionais; mapear os fluxos formais de informação nos vários 

setores da organização; prospectar, coletar, filtrar, monitorar, disseminar 

informações de diferentes naturezas; e elaborar serviços e produtos informacionais, 

objetivando apoiar o desenvolvimento das atividades/tarefas cotidianas e o processo 

decisório nesses ambientes (Valentim, 2014, p.4). 

 

Estender at al. (2016) compreende a gestão da informação como um conjunto de estratégias 

que apontam as necessidades formais e informais das organizações, apoiando o 

desenvolvimento das atividades cotidianas e a tomada de decisão no ambiente corporativo, 

visando a melhoria continua dos processos e o entendimento dos objetivos organizacionais. 

 

2.1.2 Sistemas de informação  

Os sistemas de Informação são definidos por Schwartz (1970) como um sistema de pessoas, 

procedimentos, documentos, equipamentos e comunicações que valida, transforma, 

armazena, recupera e apresenta dados para uso em processos gerenciais com vários objetivos 

organizacionais. 

 

Ein-Dor & Segev (1983) apontam que os sistemas de informações estão voltados para a 

coleta, armazenagem, recuperação e processamento de informações úteis aos executivos, e 

que podem ser utilizados no desempenho de suas atividades gerenciais. 
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Para Nash & Roberts (1984) sistemas de informações são uma combinação de pessoas, 

facilidades, ambientes, tecnologias, procedimentos e controles que tem por finalidade manter 

os canais de comunicação essenciais às rotinas típicas, além de servirem de alertas de eventos 

internos e externos e proporcionam aos executivos base para tomada de decisão inteligente. 

 

Ao longo do tempo a teoria dos sistemas de informações tem sofrido evoluções importantes, 

sobretudo no que diz respeito às contribuições dos avanços tecnológicos. Nos anos 1980 

houve a introdução da computação, sobretudo nas organizações; vários computadores 

podiam ser espalhados pelas áreas e setores e cada usuário já podia ter o seu próprio 

computador e personalizá-lo segundo as suas necessidades. Muitos deles tinham que lidar e 

aprender as programações destes computadores. Polloni (2001) destaca que, na década de 

80 os computadores pessoais (PCs) introduziram uma nova forma de interatividade nas 

organizações; com a utilização de sistemas operacionais, no qual a máquina tinha um 

processador totalmente dedicado ao seu usuário. Surgiram os processadores de texto, as 

planilhas eletrônicas e os bancos de dados cada vez mais sofisticados e capazes de manter 

maior armazenamento de informações.  

 

Monteiro Neto (2002) ressalta que os sistemas de informações tiveram apoio no uso da 

informática dentro das organizações, e nas décadas de 1970 e 1980 acumularam aplicações 

tecnológicas importantes que resultaram em novos sistemas de informações, mais 

inteligentes, customizados, dando início a uma nova fase da automação de atividades e 

tarefas realizadas por pessoas. 

 

Gordon & Gordon (2006) apresenta uma definição de sistemas de informação que combina 

tecnologia da informação com dados, procedimentos para processar dados e pessoas que os 

coletam e fazem uso deles, conforme mostrada na figura 3. Para o autor, é fundamental que 

as organizações utilizem uma variedade de sistemas para auxiliar a gerir as informações, 

sendo variadas suas aplicações, desde o desempenho de empregados, preferencias de 

clientes, evolução de produtos e processos, bem como em tomar decisões em negociar e gerir 

recursos. Quando as organizações e pessoas tornam-se mais sofisticados na execução das 

tarefas, os sistemas de informação também necessitam acompanhar esta demanda, de modo 

que continuem a satisfazer as necessidades organizacionais. 
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Figura 3. Sistemas de Informação. 
Fonte: Gordon & Gordon (2006) 

 

Considerando esta evolução, Laudon & Laudon (2011) classificam os tipos de sistemas de 

informações de acordo com a finalidade a que se destinam: 

 Os sistemas de nível operacional são aqueles que monitoram as tarefas, atividades e 

transações elementares da organização; 

 Os sistemas de nível de conhecimento têm como objetivo e finalidade auxiliar na 

integração de novos conhecimentos e no controle de fluxo de papéis; 

 Os sistemas de nível gerencial são projetados para monitoramento, controle e tomada 

de decisão em atividades administrativas dos gestores; 

 Os sistemas de nível estratégico são responsáveis no auxílio aos gestores no 

planejamento de suas atividades. Aplicam-se, sobretudo, no planejamento de longo 

prazo. 

 

No quadro 1, estão organizados os tipos específicos de sistemas com maior relevância em 

cada nível organizacional. 

 

TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO

DADOS PROCEDIMENTOS PESSOAS+ =++ SISTEMAS DE 
INFORMAÇÃO
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Quadro 1: Tipos de Sistemas de Informação. 

Fonte: Laudon & Laudon (2011). 

 
Os Sistemas de Processamento de Transações ou Sistemas de Informação Transacional (SIT) 

são utilizados como forma de monitorar, armazenar, processar e distribuir dados de variadas 

transações realizadas na organização. A figura 4 mostra alguns SIT, considerados 

importantes para o funcionamento das organizações por prestarem suporte a diversas 

operações, tais como compra de materiais, controle de estoque, faturamento, folha de 

pagamento, entre outras. 

Tipos de

 Sistemas

Informação de

 Entrada
Processamento

Informação de

 Saída
Usuários

Nível 

Organizacional

Sistema de 

Processamento de 

Informações

Transações; 

eventos

Classificação; 

listagem; junção; 

atualização

Relatórios 

detalhados; listas; 

sumários

Pessoal de 

operações; 

supervisores

Nível 

Operacional

Sistema de 

Automação de 

Escritório

Documentos

Documentos; 

gerenciamento; 

particionamento; 

comunicação

Documentos; mail
Trabalhadores 

de escritório

Nível 

conhecimento

Sistema 

Especialista

Especificação de 

projeto; base de 

conhecimento

Modelagem; 

simulações

Modelos; gráficos 

profissionais;
Staff técnico

Nível de 

conhecimento

Sistema de 

Informação 

Gerencial

Resumo dos 

dados; alto 

volume dos 

dados; modelos 

simples

Relatórios 

rotineiros; 

modeos simples; 

análises

Sumários e 

relatórios de 

exceção

Gerentes 

médios
Nível gerencial

Sistema de 

Suporte à Decisão

Baixo volume de 

dados; modelos 

analíticos

Interativo; 

simulações; 

analíses

Relatórios 

especiais; análise 

da decisão; 

respostas às 

perguntas

Profissionais e 

gerentes de 

staff

Nível gerencial

Sistema de 

Suporte a 

Executivos

Dados agregados

Gráficos; 

simulações; 

interativos

Projeções, 

respostas às 

perguntas

Gerentes 

Senior
Estratégico
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Figura 4. Sistema de Informação Transacional. 
Fonte: Laudon & Laudon (2011). 

 

Estes sistemas focam no fornecimento de todas as informações legais referentes à 

organização, fomentando a eficiência nos negócios. Os SIT processam grande número de 

dados de forma rotineira, podendo gerar informações consolidadas, com segurança e rapidez, 

de maneira que os gestores possam ter maior certeza nas decisões. 

 

Os Sistemas de Automação de Escritório (SAE) foram desenvolvidos a partir da década de 

1970 com o objetivo de automatizar as operações realizadas nos escritórios, auxiliando na 

evolução e agilização das atividades desempenhadas. Os SAE auxiliam na produtividade, na 

redução de custos e na qualidade dos processos. Para Gordon & Gordon (2006) os SAE 

atendem às necessidades de informação de funções individuais ou departamentais. O autor 

considera como exemplos os sistemas contábeis, os sistemas de gestão de vendas, de entrada 

e saída de pedidos, bem como os sistemas de depósito de produtos. Laudon & Laudon (2011) 

indicam que existem diversas funções disponibilizadas por este sistema como o 

processamento de textos, agendas eletrônicas, editores de imagens e o gerenciamento de 

vários tipos de projetos. Este tipo de sistema de informação, segundo os autores, contribuiu 

para a disseminação e organização das informações. 

Entrada Processamento Saída

Transações Internas: Documentos:

Cartão Ponto Faturas

Requisição de materiais Cheques de pagamento

Etc. Etc.

Transações Externas: Relatórios:

Vendas Uso de materiais

Compras Listagem de vendas

Retorno de vendas Etc.

Etc.

Feedback
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Carvalho et al. (2002) conceitua o Sistema Especialista (SE) como sistemas baseados em 

conhecimento utilizado para resolver problemas em um determinado domínio, como aqueles 

profissionais especializados em determinados temas ou assuntos. Para o autor, estes 

conhecimentos estão estruturados em uma base de dados e precisam de um motor de 

inferência que sirva para captar o conhecimento, representá-lo numa base de dados e fazer a 

interface com o usuário, permitindo-lhes obter respostas e justificativas. 

 

Laudon & Laudon (2011) consideram que os SE são direcionados à substituição do homem 

na solução de problemas mais específicos, muitas vezes utilizando a inteligência artificial, 

que é o estudo e a criação de dispositivos e máquinas que alcancem qualidades semelhantes 

às humanas, incluindo a capacidade de raciocinar e tomar decisões. Desta forma, o 

desenvolvimento dos SE deve estar pautado na transferência do conhecimento do 

especialista para a máquina. Como exemplo, as transações de cartões de crédito, na análise 

financeira de algumas aplicações, em análises dimensionais de alguns produtos, entre outros. 

Como vantagens deste sistema estão a melhoria da produtividade, da qualidade (do ponto de 

vista de se obter padrões com melhor repetitividade), acessibilidade de conhecimento e o 

aumento da capacidade para solucionar problemas. 

 

Os principais componentes dos SE são: 

 Banco de conhecimento, com conjuntos de normas e regras; 

 Recurso de explicação, que permite ao decisor o entendimento do sistema 

especialista a determinadas conclusões e resultados; 

 Motor de inferência, que traz as informações e relacionamentos no banco de 

conhecimentos, retorna respostas ou previsões como se fosse um julgamento 

humano; 

 Recurso de Aquisição de banco de conhecimento, como software especializado que 

criam e modificam o banco de conhecimento à medida que as novas situações de 

respostas apresentem melhores performances; 

 Equipe de desenvolvimento ou especialistas, peritos e pessoas capazes de traduzir o 

conhecimento em um conjunto de regras e normas; 

 Usuário ou decisor como pessoa que faz as perguntas e fornece os dados; 

 Ambiente de desenvolvimento ou programação do sistema. 
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A figura 5 mostra os principais componentes deste sistema. 

 

Figura 5. Componentes de um Sistema Especialista. 
Fonte: Laudon & Laudon (2011). 

 

Os SE também possuem limitações, conforme considera Turban & Volonino (2013): 

 Conhecimento de especialistas nem sempre disponível para captação; 

 Transferência do conhecimento sujeita a viés; 

 As considerações dos especialistas divergem em determinadas ocasiões; 

 Conhecimento limitado em certas situações e temas. 

 

Após a etapa de criação destes sistemas de automação, o objetivo principal passou a ser o de 

comparar diversas alternativas para o mesmo problema, auxiliando na tomada de decisão. 

 

Os Sistemas de Informação Gerenciais (SIG) são considerados por Bio (1996) como 

sistemas que podem responder a uma gama de necessidades de informação para a tomada de 

decisão. Guimarães (2000) defende que as fontes de informações utilizadas na gestão dos 

SIG podem ser internas ou externas à organização. Aliás, o autor aponta que a maior delas 

advém das informações internas e são obtidas do próprio sistema de processamento 

transacional, isto é, a partir de transações operacionais, eventos rotineiros, quantificáveis e 

previsíveis da organização. 

 

A partir desta perspectiva, os SIG devem subsidiar 3 funções básicas na organização, 

conforme defende Guimarães (2000): 

Recurso de 

Explicação

Motor de 

Inferências

Banco de 

Conhecimentos

Recurso de 

Aquisição de Banco 

de Conhecimentos

Interface com 
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 Na resolução de problemas; 

 Na produção do conhecimento; 

 Na tomada de consciência com relação aos problemas. 

 

Kroenke (2008) explica que os SIG consistem no desenvolvimento e no uso de sistemas de 

informação que auxiliam as organizações a alcançar as suas metas e objetivos. A definição 

dada por este autor apoia-se em três elementos-chave: desenvolvimento e uso, sistemas de 

informação e, metas e objetivos de negócios. 

 

Para Oliveira (2014) os SIG podem ser entendidos como um processo de transformação de 

dados em informações, sendo utilizados na estrutura decisória da organização. Segundo o 

autor, os SIG têm o objetivo de coletar, validar, executar operações, transformar, armazenar 

e apresentar informações para o uso do planejamento organizacional e gerencial, além de 

extraírem informações de base de dados e de processos, a fim de prover os decisores com 

informações do passado e do presente, sobre as operações internas e do ambiente 

organizacional.  

 

A tomada de decisão passa a ser pautada na análise dos dados coletados, fazendo com que 

os objetivos traçados sejam obtidos de modo satisfatório. Assim, os SIG influenciam as 

várias áreas funcionais da organização no nível tático, promovendo um nível adequado de 

interação e necessidade de ações. A figura 6 mostra um esquema resumido da interação da 

informação com o processo decisório. 

 

Ação corretiva 

necessário

Informação 

relevante para a 

informação

Fontes de 

informação 

interna

Fontes de 

informação 

externa

Tomada de 

decisão

Efeito sobre 

ambiente 

(externo

Efeito sobre a 

empresa

Comparação com 

padrões

 
Figura 6. Interação da informação com o processo decisório. 
Fonte: Oliveira (2014). 
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Oliveira (2014) argumenta que os SIG são responsáveis por fornecer conceitos, métodos, 

técnicas e ferramentas para que os gestores tomem decisões dentro das organizações, 

apoiados em informações estratégicas, precisas e atualizadas. O autor considera que os 

sistemas de informações são fontes de apoio à tomada de decisão, que levam em conta 

requisitos quanto aos transmissores e receptores de informações, canais de transmissão, bem 

como processos de tomada de decisão junto aos centros de responsabilidades das 

organizações.  

 

O autor ainda argumenta que os SIG auxiliam as organizações a consolidar os três pontos 

básicos que sustentam a organização: a qualidade de produtos e serviços, a produtividade e 

a participação em mercados. A figura 7 mostra um esquema das relações e situações eu 

envolvem os SIG. 

 

 

Figura 7. Relação entre situações e os SIG. 
Fonte: Oliveira (2014). 

 

Os Sistemas de Suporte à Decisão (SAD) como apoio às organizações tiveram início na 

década de 1970 e têm como fundamento o apoio à tomada de decisões empresariais. Sprague 

& Watson (1991) consideram que o SAD apresenta como características principais o uso de 

modelos e de dados de fontes distintas, a preocupação com o estilo de gestão do decisor e a 

possibilidade de simulação. Os autores reforçam que o SAD está estruturado a partir de três 

componentes básicos: a interface, os dados e modelos. A interface constitui-se de três 

aspectos: 

 Banco de conhecimento: considera o conhecimento que o decisores possuem em 

relação à situação-problema e quanto à utilização do sistema; 

 Linguagem de ação: tem relação ao modo como os decisores se comunicam ou 

interage com o sistema (teclados, mouse, etc); 
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 Linguagem de apresentação: diz respeito à maneira como os resultados são 

disponibilizados aos decisores (texto, tabelas, gráficos, etc). 

 

O segundo componente do SAD, os dados, devem possuir uma idade adequada às 

necessidades de tomada de decisão dos decisores, mantendo-se confiáveis e críveis. A figura 

8 mostra uma interpretação de interface do SAD com o usuário. O modelo é o terceiro 

componente deste sistema. Para Sauter (1997), o modelo pode ser descrito em três 

dimensões: a representação (que descreve o tipo de dado necessário ao SAD), o tempo (que 

se destina a identificar se o dado ou fenômeno está sendo considerado em um instante ou 

mesmo em períodos), e a metodologia (que considera a forma como os dados são coletados 

e processados). 

 

 

Figura 8. Componentes de um SAD. 
Fonte: Sprague & Watson (1991). 

 

Stair (1998) conceitua o SAD como sistemas de interfaces relativamente simples e 

processamento complexo, com capacidade de obter informações a partir de inúmeras fontes, 

sejam elas internas ou externas à organização. Reiterando este conceito, Polloni (2001, p.54) 

define o SAD como: 

 

Um sistema que trata de assuntos específicos, estatísticas, projeções e comparações 

de dados referentes ao desempenho da organização, estabelecendo parâmetros para 

novas ações dentro do negócio da empresa. É qualquer sistema que forneça 

informações qualificadas, baseadas em um ou mais sistemas de informação 

integrados (Polloni, 2001, p.54). 
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USUÁRIO

BANCO DE 

CONHECIMENTO



41 

 

 
 
 

Para Laudon & Laudon (2011) o SAD deve considerar a forma analítica dos decisores em 

relação aos dados, isto é, a quantidade de informações quantitativas e qualitativas, o uso de 

tabelas e gráficos disponíveis para a leitura correta do contexto. Oliveira (2014) afirma que 

o SAD, se comparado com o SIG, tem uma abordagem mais flexível e ágil, apoiado por 

estilos pessoais de decisão, com conceitos modernos como a pesquisa operacional, que tem 

uma abordagem específica das necessidades dos usuários do sistema.  

 

Os Sistemas de Informações para Executivos ou Enterprise Information System (EIS) foram 

propostos na década de 1980, e tinham como público alvo gestores de nível estratégico das 

organizações. McLeod Jr. (1993, p.586) ressalta que,  

 

Um Sistema de Informação Executiva é um sistema que provê informações para o 

executivo do desempenho global da firma e considera que o fornecimento destas 

informações ao executivo pode ser facilmente recuperado e pode ter vários níveis de 

detalhe. Assim, pode-se partir de um nível superficial de análise e prosseguir até um 

nível de detalhamento mais profundo e desejado (McLeod Jr., 1993, p.586). 

 

Furlan et al. (1994) apresenta as características deste tipo de sistema da seguinte forma: 

 Eliminar o intermediário entre o executivo e o computador; 

 Adaptar-se ao estilo de decisão do executivo; 

 Ser de fácil acesso e utilização; 

 Fornecer uma visão global e precisa da organização; 

 Possuir recursos gráficos, de alta qualidade e capacidade de drill down, que é a 

visualização das informações em vários níveis de detalhes; 

 Gerar de relatórios, com diversificados tipos, sobretudo a identificação de eventos 

que não se enquadram no padrão de operação da organização; 

 Manter o enforque para identificação de necessidade de informações que apresentem 

fatores críticos de sucesso, que se baseia na condição de que em todas as atividades 

empresariais existem de três a sete fatores que devem ser alcançados de modo 

adequado para o sucesso da organização. 

 

A figura 9 mostra o fluxo informacional no Sistema de Informação para Executivos. 
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Figura 9. Sistemas de Informação para Executivos. 
Fonte: Furlan et al. (1994). 

 

Para Gordon & Gordon (2006) os EIS apresentam similaridades com os sistemas de apoio à 

decisão, o SAD, pois ambos se prestam ao apoio à decisão; entretanto, os EIS satisfazem às 

exigências mais amplas dos gestores, reconhecendo as tendências e determinando causas 

encobertas ou com difícil visibilidade entre as informações disponibilizadas por outros 

sistemas de informação. Laudon & Laudon (2011) reforçam esta visão considerando que o 

principal objetivo dos EIS é a filtragem dos dados mais relevantes para que os gestores, 

tomadores de decisão, possam obter informações com redução de tempo, a partir de 

informações que mantenham real interesse para o acompanhamento e controle da 

organização. 

 

2.2 Processos decisórios 

2.2.1 Aspectos conceituais da tomada de decisão organizacional 

De acordo com Angeloni (2003) a decisão é considerada como um sistema ou um processo 

linguístico e coletivo, caracterizada pela interferência das diferenças individuais na coleta e 

interpretação da informação. A autora ainda reforça ser indispensável o trabalho em equipe 

e a participação efetiva das pessoas, para que as decisões se mantenham alinhadas com os 

objetivos e metas organizacionais, minimizando as possibilidades de tomada de decisões 

incorretas ou inadequadas. Para a autora, uma decisão tomada é afetada pela informação 
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disponível e processada pelos indivíduos. A maneira e os meios com os quais a informação 

é analisada e, posteriormente avaliada, transformam-se em valor que pode influenciar todos 

os processos e métodos da organização. Diante disso, estes aspectos podem, além de 

influenciar, também interferir decisivamente na credibilidade, na agilidade, aplicabilidade e 

qualidade dos processos. 

 

Mintzberg (2004) considera que decisão organizacional é um comprometimento específico 

para a ação, usualmente de recursos e, que o processo decisório é um conjunto de ações e 

fatores que se inicia na identificação de estímulos para a ação e termina com o 

comprometimento para ela. Para o autor, a decisão é estratégica quando considerada 

relevante para os gestores da alta administração em relação às ações a serem tomadas, dos 

recursos comprometidos ou dos precedentes estabelecidos. Segundo Mintzberg (2004) a 

decisão é estratégica quando envolve posicionamento estratégico e apresenta altos riscos; 

quando envolve diversas funções organizacionais.  

 

Polloni (2001) propõe a existência de níveis de decisão que obedecem a hierarquia existente 

na organização (conhecidos como nível estratégico, tático e operacional), podendo ser 

classificadas em: 

 Decisões não estruturadas: decisões tomadas pelo alto escalão da empresa, pois 

precisam de informações aleatórias e de grande complexidade; 

 Decisões semiestruturadas: dizem respeito à decisão de uma gerência intermediária, 

exigindo capacidade de análise e julgamento por completo, pois requerem 

informações não estruturadas, de forma conjunta, resumidas e com projeções; 

 Decisões estruturadas: diretamente ligadas à gerência de controle operacional, 

seguindo normas e/ou regras bem definidas, onde seus procedimentos são 

documentados e automatizados. 

 

Para Turban (2005), as decisões semiestruturadas são aqueles que combinam soluções e 

procedimentos padrões. Para o autor, este tipo de decisão não muda o julgamento individual 

baseado na experiência dos indivíduos. Como exemplo pode-se considerar orçamentos para 

divulgação de produto, novos investimentos, atuação do marketing relacionado a produtos e 

serviços. As decisões não estruturadas são processos vagos e problemas complexos, em que 

a intuição humana é frequentemente utilizada para tomar decisões.  
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Abramczuk (2008) conceitua decisão como a possibilidade de escolher uma dentre várias 

alternativas disponíveis de forma a alcançar um propósito e renunciar a todas as outras. O 

autor destaca dois tipos de decisão: a sequencial e a única. A decisão sequencial refere-se a 

uma escolha, dentre outras possíveis, sob condições de incerteza não nula. A decisão única 

é caracterizada por um curso de ação orientado a um propósito, desde que não se imponha 

necessidades de decisões posteriores. 

 

De acordo com Choo (2006), as organizações criam regras e rotinas para dar segurança na 

tomada de decisão, com a finalidade de minimizar os riscos desse processo, além de 

favorecer o conteúdo das informações, que passam a ser mais ricas e qualificadas devido à 

complexidade inerente a cada problema. De acordo com Ferreira & Costa Neto (2006) o fato 

de se poder contar com informações adequadas e oportunas dá ao gestor capacidade e maior 

chance de sucesso na tomada de decisão para a organização. 

 

Segundo Pereira & Fonseca (2009), na vida organizacional moderna pode-se observar dois 

tipos de decisões: aquelas que os gerentes tomam em sua rotina de trabalho, que se 

configuram como programáveis e previsíveis, e aquelas que lhe são solicitadas 

eventualmente, de forma imprevisível e sem uma programação. Para a autora, as decisões 

são do tipo estratégicas quando estão relacionadas a grandes mudanças no ambiente 

organizacional, que impactam no futuro e promovem transformações profundas, seja na 

cultura organizacional, nas tecnologias utilizadas ou nos comportamentos dos indivíduos. 

 

Para Oliveira (2014) quando ocorre o aumento da complexidade interna nas organizações e 

no ambiente em que elas atuam, o processo de tomada de decisão tende a tornar-se também 

mais complexo. Assim, para atender a essa demanda de maneira adequada, os executivos 

necessitam de sistemas de informações eficientes e eficazes, que consigam processar grande 

volume de dados gerados, produzindo informações válidas. 

 

Moreira (2015) aponta que a decisões nas organizações atendem a três níveis hierárquicos 

distintos, a saber: 

 Nível estratégico: compreende as decisões que determinam os objetivos da 

organização como um todo, seus propósitos e direção, sendo tarefa exclusiva da alta 

gerência que integra os elementos componentes da organização para aproveitar as 
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oportunidades de negócios. Esses objetivos gerais são percebidos no detalhamento 

das metas departamentais. 

 Nível tático: também denominado como nível administrativo, compreende as 

decisões tomadas em um nível abaixo das decisões estratégicas. Normalmente, são 

tomadas pelas gerências intermediárias, os gerentes de divisão ou de departamentos. 

Neste nível estão envolvidas as táticas para cumprimento dos objetivos estratégicos 

definidos pela alta gerência. Geralmente estão expressos nas metas de uma maneira 

departamental específica. 

 Nível operacional: são as decisões tomadas no nível mais básico da organização, o 

chamado nível de supervisão, e dizem respeito ao curso de operações diárias, 

rotineiras. 

 

Assim, a tomada de decisões numa organização deve ser entendida como uma ação 

complexa. Normalmente, depende da interpretação ou da análise realizada por um gestor ou 

uma equipe de trabalho, sobre um fato gerado em seu ambiente considerado como um 

problema. O êxito na solução do problema depende, acima de tudo, da confiança nas 

informações e na credibilidade nas fontes de informação. 

 

2.2.2 Modelos de tomada de decisão 

Para Choo (2006), o processo decisório consiste em esforços direcionados na busca de 

alternativas que sejam boas o suficiente, em detrimento da melhor alternativa existente. O 

autor esclarece que o processo decisório cria valores, regras e procedimentos para confirmar 

as convicções existentes, considerando a lógica e a experiência vivenciada nas organizações. 

Este é um processo cíclico que com o tempo acaba normalizando a informação e reduzindo 

as concepções alternativas, aquelas desviantes, de modo que esta informação se conforme 

em padrões estabelecidos corretamente.  

 

Assim considerando, Choo (2006) propõe um esquema de tomada de decisões que está 

baseado na criação de significado a partir das informações e da construção do conhecimento. 

O autor denomina ciclo do conhecimento os processos de uso estratégico da informação, os 

quais seguem: 
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 A criação do significado: feita com as experiências e os conhecimentos que a 

organização já possui, acumulada no tempo; 

 A construção do conhecimento: são os novos conhecimentos adquiridos a partir dos 

problemas levantados; e 

 A tomada de decisão: é a aplicabilidade das informações obtidas para a solução do 

problema. 

 

O esquema do ciclo do conhecimento é mostrado na figura 10: 

Corrente de experiência

Comportamento 

adaptativo orientado 

para objetivos

Significados 

comuns

Novos conhecimentos e 

capacidades

Criação de 
significado 

Construção do
conhecimento

Tomada de 
decisão

 
Figura 10. Esquema do Ciclo do Conhecimento. 
Fonte: Choo (2006). 

 

Choo (2006) elucida a existência de quatro principais modelos de tomada de decisão 

utilizados nas organizações, sendo o modelo racional, o processual, o político e o modelo 

anárquico. 

 

No modelo racional, Choo (2006) considera que a tomada de decisões se desdobra em ações 

orientadas para objetivos, em que o comportamento da escolha é regido por processos, regras 

e rotinas, de modo que a organização possa agir de uma maneira procedimental e racional. 

Este modelo de tomada de decisão foi desenvolvido por March & Simon (1975) e 

posteriormente melhorado por Cyert & March (1992). Neste modelo são levados em 

consideração os limites cognitivos e a complexidade dos problemas que a mente humana 

tem capacidade de suportar.  

 

Assim, a tomada de decisão se encaminha para a simplificação, isto é, a utilização de 

procedimentos operacionais padrão, de regras para o desempenho de tarefas, registros e 
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relatórios, planos e normas de planejamento. Os autores consideram três princípios gerais, 

sendo o primeiro deles a evitação da incerteza, no qual são considerados métodos como 

feedback de curto prazo que desencadeiam ações para tomada de decisão; o segundo a ação 

de manter as regras de forma a zelar pelos procedimentos decisórios pelo máximo de tempo 

possível, evitando assim a necessidade de reelaboração do sistema. E, por último, o uso de 

regras simples que permitam aos indivíduos utilizarem seu julgamento para a tomada de 

decisão apenas em situações ou problemas específicos. Cyert & March (1992) acrescentam 

que o modelo racional é composto por quatro principais momentos ou etapas, conforme 

mostrado na figura 11: 

 Evitação da incerteza. 

 Quase resolução do conflito. 

 Busca motivada por problemas e, 

 Aprendizado organizacional. 

 

 

Figura 11. Modelo Racional de Tomada de Decisão. 
Fonte: Choo (2006), adaptado de Cyert & March (1992). 

 

Teodósio, Silva & Rodrigues (2009) argumentam que existem muitos aspectos que 

influenciam diretamente a tomada de decisão racional mesmo que alguns aspectos não sejam 

racionais. Por este motivo, não se pode afirmar que o processo de tomada de decisão seja 

puramente racional. Os autores afirmam que o processo decisório racional está estruturado 

da seguinte forma: 

a) Detecção do problema: através dos mecanismos que a organização possui e que 

possibilitam aos gestores identificar as disfunções organizacionais, que a conduz a 

caminhos diferentes dos planejados, comprometendo o alcance de suas metas; 

b) Início do fluxo do processo decisório:  

 Coleta de informações: fase de diagnóstico, reunião da maior quantidade de 

dados possíveis; 
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 Análise criteriosa de informações: estabelecimento de uma correlação das 

informações coletadas com variáveis presentes no ambiente, atribuindo-lhes 

relevância, para serem utilizadas na solução de problemas;  

 Identificação de alternativas: busca de alternativas para a escolha de um 

critério de julgamento das alternativas propostas, através de uma lista de 

quesitos que sejam importantes para a organização; 

 Opção pela melhor alternativa: utilizando um mecanismo pré-definido, para 

assegurar a legitimidade da escolha; 

 Consecução dos objetivos organizacionais: a partir da implantação da 

alternativa entendida como a melhor, de maneira a alcançar os objetivos 

organizacionais no tempo previsto. 

 

O modelo decisório processual pressupõe a possibilidade de interferências como 

interrupções do processo decisório provocado por desalinhamentos, atrasos ou adiamentos 

promovidos pelos próprios gestores, os momentos de indecisões devido a questões mais 

complexas ou quando não é possível encontrar solução para um problema. Este modelo 

apresenta três fases e rotinas que estruturam a complexidade e a amplitude dos processos 

decisórios, conforme mostrado na figura 12: 

 A fase de identificação apresenta o reconhecimento e a necessidade de se tomar uma 

decisão. Segundo Mintzberg, Raisinghani & Théorêt (1976) a organização busca 

compreensão nas relações causais que se apresentam relevantes; utilizando 

informação para compreender a diferença entre a situação real e um padrão esperado. 

Nesta fase o reconhecimento leva a um diagnóstico de necessidade de tomada de 

decisão; 

 Na fase de desenvolvimento canalizam-se esforços para a busca de soluções para um 

determinado problema, ou mesmo a detecção de uma oportunidade. Nesta fase 

espera-se a utilização de ferramentas de pesquisa, desenvolvimento de projetos; 

 A fase de seleção, caracteriza-se por um momento de avaliação das alternativas de 

ação, com o objetivo de reduzir ao máximo o número de alternativas e melhorando 

as possibilidades de tomada de decisão acertadas. Mintzberg, Raisinghani & Théorêt 

(1976) considera esta fase como a mais importante no processo de tomada de decisão. 
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Figura 12. Modelo Processual de Tomada de Decisão. 
Fonte: Choo (2006), adaptado de Mintzberg et al. (1976). 

 

O modelo político está baseado no mecanismo de decisão em que a política é o principal 

aspecto a ser considerado. Para Choo (2006) trata-se de situação onde gestores posicionam-

se ou exercem níveis de influência diferentes, apoiados em regras ou capacidade de poder 

sobre a tomada de decisão. Neste modelo os aspectos racionais são menos utilizados em 

favorecimento daqueles que priorizam a política e suas oscilações. Neste sentido, o modelo 

político é regido por barganhas, concessões, conflitos e até mesmo interesses divergentes. A 

figura 13 mostra as etapas deste modelo. 

 

Segundo Teodósio, Silva & Rodrigues (2007, p.13), a análise técnica está presente no 

processo de tomada de decisão em sistemas políticos: 

 

Ela compreende a reunião de fatos e a discussão racional de temas. O processo 

político de tomada de decisão acaba se assemelhando ao processo racional 

tradicional, cheio das limitações, ou seja, todos os modelos de tomada de decisão 

dependem de informações para definirem e embasarem suas escolhas (Teodósio; 

Silva & Rodrigues, 2007, p.13). 

 

Choo (2006) argumenta que o modelo político foca nos efeitos dos objetivos conflitantes 

sobre as decisões. Todavia, a incerteza é mais baixa e cada participante do processo tem 

clareza sobre as alternativas preferidas e os objetivos a serem atingidos. 

 



50 

 

 
 
 

 

Figura 13. Modelo Político de Tomada de Decisão. 
Fonte: Choo (2006). 

 

Em contraposição aos modelos racional, processual e político, o modelo anárquico proposto 

por Cohen, March & Olsen (1972), foi criado para atender aos ambientes fortemente 

ambíguos, denominados por estes autores como “anarquias organizadas”.  O modelo é 

também conhecido como “Modelo da lata de lixo”, pois configuram-se a opção por decisões 

baseadas em preferências mal definidas e incoerentes, processos e procedimentos não são 

bem esclarecidos) e pela participação não ativa, onde as pessoas não mantêm atividades 

voltadas à decisão e manifestam esforços variáveis.  

 

O modelo, para os autores, é referido à condição em que vários tipos de problemas e/ou 

soluções são jogados à discussão pelos atores. Neste sentido, surgem as mais diversas 

manifestações de soluções sem nexo com as causas. Neste modelo, Cohen, March & Olsen 

(1972) reconhecem que as decisões são tomadas de três formas: por resolução (há uma 

reflexão sobre o problema por determinado tempo), por inadvertência (quando uma decisão 

é tomada de forma rápida e incidental, para outras escolhas sejam feitas) ou por fuga (quando 

o problema desaparece e a decisão tomada não resolve mais nenhum problema). A figura 14 

mostra o modelo da lata de lixo para tomada de decisão. 
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Figura 14. Modelo da "lata de Lixo" para tomada de decisão. 
Fonte: Mafra Pereira (2011), baseado em Choo (2006). 

 

Ainda sobre este modelo de tomada de decisão, Choo (2006, p.228) argumenta que:  

 

Embora o modelo anárquico possa parecer improdutivo, o processo da lata de lixo 

não é disfuncional, porque pode gerar decisões sob condições incertas e conflituosas, 

quando: os objetivos são ambíguos, os problemas não são bem compreendidos e os 

que tomam as decisões dedicam tempo e energia variáveis aos problemas (Choo, 

2006, p.228). 

 

Segundo Audy et al. (2011) a análise dos processos decisórios tem evoluído, sobretudo com 

as novas formas com que os indivíduos interagem com as tecnologias da informação, com o 

meio em que vivem, trabalham e se desenvolvem. A tomada de decisão nas organizações 

traz, quase sempre, uma forte apreensão entre os gestores. Com destaque, este tema tem sido 

trabalhado, experimentado e discutido de forma significativa. Notadamente, este tema está 

inserido na rotina das pessoas, sendo decisivo no desempenho, impactando diretamente na 

competitividade da organização e em sua existência. 

 

Oliveira (2014) acrescenta que a informação auxilia no processo decisório e associa os 

diversos subsistemas organizacionais. Neste sentido, a informação agrega valor à 
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organização; e se trabalhada de forma eficaz, passa a ser medida pela liderança e 

competitividade que exerce no meio organizacional, sendo demonstrada pela obtenção de 

resultados favoráveis. 

 

Mafra Pereira (2011) desenvolveu um Modelo Geral para Tomada de Decisão Estratégica 

em empresas de pequeno porte, baseado nos argumentos de Choo (2006) para os modelos 

decisórios, como mostrado na figura 15. 
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Figura 15. Modelo Geral de Tomada de Decisão Estratégica em empresas de pequeno porte. 
Fonte: Mafra Pereira (2011). 
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Este Modelo Geral de Tomada de Decisão Estratégica em empresas de pequeno porte 

desenvolvido por Mafra Pereira (2011) é formado por três momentos considerados 

principais e que abarcam o processo de tomada de decisão definido pelo autor em seu 

modelo: a pré-decisão, a decisão em si e o momento pós-decisão. 

 

Mafra Pereira (2011) mostra que o momento de pré-decisão é marcado por quatro passos 

distintos; sendo que o primeiro passo busca identificar os reais motivos que levaram à 

necessidade de tomada de decisão, sendo esses motivos considerados pelo tipo de 

informação que influenciou ou disparou tal processo. O autor mostra, ainda, que neste passo 

também é objetivo buscar a identificação de quem foi o responsável pelo levantamento da 

necessidade de informação e de decisão, podendo ser ou não o decisor final. 

 

Baseado neste modelo, Mafra Pereira (2011) argumenta que o 2º passo tem a intenção ou 

objetivo de levantar as informações necessárias para a tomada de decisão, aquelas 

informações imprescindíveis para a tomada de decisão, isto é, a uma tipologia de 

informações que conduzirão à decisão. 

 

No 3º passo do momento de pré-decisão Mafra Pereira (2011) aponta para a importância de 

se identificar onde o usuário obteve as informações necessárias para a tomada de decisão. 

Neste passo, são consideradas as fontes de informação que foram utilizadas, bem como as 

razões para tal escolha, os meios de comunicação e o formato das fontes.  

 

Mafra Pereira (2011) considera a importância do uso de um critério de classificação de 

fontes de informação, bem como uma tipologia de fontes pelas quais o indivíduo que 

identificou tal necessidade ou até mesmo o decisor apontem em quais fontes buscou as 

informações necessárias, os meios de comunicação utilizados e as formas de apresentação 

das informações coletadas. 

 

No último passo do momento de pré-decisão, o 4º passo, o autor explica que este é o 

momento da discussão do conteúdo informacional obtido pelo processo anterior, ou seja, o 

resultado final do processo de busca informacional. 

 

O segundo momento presente no Modelo Geral para Tomada de Decisão Estratégica em 
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empresas de pequeno porte proposto por Mafra Pereira (2011) refere-se à decisão em si, 

considerada no 5º passo do modelo; e nele tem-se o objetivo a buscar, dentre as fontes e 

informações obtidas, aquelas que mais influenciaram na tomada de decisão. Neste momento, 

o autor argumenta a importância de também se identificar outros fatores que possam ter 

influenciado na tomada de decisão, como o tempo disponível para decidir, a experiência do 

decisor, a intuição, dentre outros.  

 

O autor destaca que, mais importante do que avaliar se a decisão tomada foi adequada ou 

não, sob o ponto de vista das questões que envolvam a gestão empresarial, é levantar e 

identificar os aspectos informacionais e comportamentais que mais influenciaram na decisão 

tomada.  

 

O terceiro momento do modelo, o momento de pós-decisão, tem o objetivo de levantar 

informações sobre a implementação da decisão escolhida, sendo este o 6º passo do modelo; 

seguido da avaliação dos resultados obtidos no 7º passo e o registro da decisão na forma de 

documentos, procedimentos ou princípios a serem adotados em futuras decisões similares, 

correspondente ao 8º passo. 

 

2.3 Marco Teórico: contribuições do referencial teórico 

Fundamentado no Modelo Geral para Tomada de Decisão Estratégica em Empresas de 

Pequeno Porte proposto por Mafra Pereira (2011), o pesquisador propôs um modelo de 

tomada de decisão organizacional a ser experimentado neste trabalho dissertativo, no qual os 

sistemas de informação auxiliem os decisores durante o processo de decisão. 

 

Lima (2015) entende existir três papéis fundamentais que um sistema de informação pode 

exercer nas organizações: no suporte a seus processos e operações de negócios, na tomada de 

decisão pelos seus empregados e gerentes e no suporte às suas estratégias para obtenção de 

vantagem competitiva. 

 

Silva, Rodrigues & Silva (2015) acrescentam que os sistemas de informação surgem com a 

necessidade de proporcionar agilidade, praticidade e o auxílio no planejamento para toda e 

qualquer decisão que se possa acarretar um grande impacto em uma organização. 
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A pesquisa desenvolvida neste trabalho manteve o foco nos sistemas de informação como 

suporte à tomada de decisão estratégica em organizações. Considerando este ponto de vista, 

o pesquisador propôs um modelo denominado de Modelo para Tomada de Decisões 

Estratégicas baseado em Sistemas e Fluxos Informacionais, apresentado na figura 16. Além 

dos passos já considerados no modelo de Mafra Pereira (2011), o pesquisador agregou em 

vários passos deste modelo questões que norteiam a decisão a partir da utilização dos sistemas 

de informação.  

 



57 

 

 
 
 

7º PASSO 8º PASSO 9º PASSO 

MODELO PARA TOMADA DE DECISÕES ESTRATÉGICAS BASEADO EM SISTEMAS E FLUXOS INFORMACIONAIS

PRÉ-DECISÃO DECISÃO PÓS-DECISÃO

1º PASSO 2º PASSO 3º PASSO 4º PASSO 5º PASSO 6º PASSO 

Motivo/Necessida
de para tomar a 

decisão

Informaçoes que 
precisava para 
decidir / O que 

Onde buscou 
essas

informações? 

Qual o conteúdo 
informacional 
obtido? O que 

A Decisão
Como a decisão 

foi implementada?
A decsão foi 

avaliada?
A decisão foi
registrada?

A decisão foi 
divulgada? 

Informaçoes que 
influenciaram / 
despertaram a 
necessidade

Tipologia de 
informações para 

negócios

Classificação e tipologia  
das fontes de 
informação

Meios de 
comunicação (FP);

Formas de 
apresentação (FD)

Porque
escolheu essas 

fontes?

Categorias de 
uso da 

informação

Tipos de sistemas de informação
utilizados como fonte de 

informação.

O que mais 
influenciou na 

decisão?

Incidente Crítico

Fontes/informações:
Intuição, experiências, 

tempo, outros fatores...

Formas de 
avaliação;
Resultados

Conteúdo 
informacional

Algum sistema de 
informação indicou 

a necessidade/
motivo?

Quem identificou 
essa necessidade?

Como obteve estas 
informações?

Os sistemas 
informacionais
auxiliaram na 
avaliação da 

decisão?

Os sistemas 
informacionais como 
recurso de registro

O registro da 
decisão foi feito 

utilizando um 
sistema 

informacional?

A divulgação da 
decisão foi realizada 

utilizando um 
sistema 

informacional ?

Os sistemas 
informacionais como 
recurso de divulgação

 

Figura 16. Modelo para Tomada de Decisões Estratégicas baseado em Sistemas e Fluxos Informacionais 
Fonte: Elaborado pelo autor, com base em Mafra Pereira (2011). 
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Considerando os sistemas de informação como um constructo da tomada de decisão utilizado 

no modelo proposto pelo pesquisador, passar-se-á a considerar sua análise e aplicação nos 

seguintes passos: 

 Primeiro passo do modelo, na etapa da pré-decisão: como um momento inicial do 

processo de decisão, o modelo propõe a identificação dos motivos que despertaram a 

necessidade de se tomar a decisão. Logo, no primeiro passo deste processo de tomada 

de decisão, o pesquisador sugere reflexões a respeito de quais informações 

influenciaram ou mostraram um caminho sobre a necessidade de se decidir. O modelo 

proposto pelo pesquisador propõe o uso dos sistemas de informação neste processo 

de influência, carregando a informação que disparou a necessidade; 

 Terceiro passo do modelo, na etapa de pré-decisão: neste momento o modelo sugere 

a identificação das fontes de informação que auxiliaram na tomada de decisão. 

Adentrando-se nesta argumentação, o pesquisador propõe o uso de sistemas de 

informação como fontes que sustentaram a informação primordial no momento da 

decisão. Neste momento, o pesquisador também propõe a reflexão da importância dos 

sistemas de informação como fontes documentais, seus tipos, bem como os aspectos 

que envolvem a confiabilidade, a relevância, qualidade e mesmo sua importância no 

processo de tomada de decisão. 

 

Ainda acerca do entendimento dos sistemas de informação inseridos no processo de tomada 

de decisão, o pesquisador apoia-se na possibilidade de os sistemas de informação estarem 

inseridos no momento de pós-decisão, na etapa de avaliação da decisão, nos registros 

realizados e na divulgação da decisão, sendo estes o sétimo, oitavo e nono passos do Modelo 

para Tomada de Decisões Estratégicas baseado em Sistemas e Fluxos Informacionais. Assim, 

os sistemas de informação seriam considerados da seguinte forma: 

 Sétimo passo do modelo, na etapa de pós-decisão: nesta fase do modelo, pretende-se 

identificar quais as formas utilizadas para avaliar a decisão tomada. Neste momento, 

o modelo proposto pelo pesquisador procura identificar a participação dos sistemas 

de informação nesta avaliação, bem como se houve sustentação destes sistemas na 

avaliação dos resultados obtidos; 

 Oitavo passo do modelo, na etapa de pós-decisão: neste passo propõe-se a 

identificação do registro da tomada de decisão, bem como os responsáveis pelo 

registro e a forma como ele foi realizado. Assim, o modelo proposto pelo pesquisador 
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procura evidenciar a existência dos sistemas de informação como recurso para o 

registro das decisões. Neste momento, o pesquisador sugere a reflexão sobre as 

possibilidades deste registro, sua importância como meio formal de manutenção da 

decisão e; mesmo que os sistemas de informação utilizados não suportem tais 

assentamentos, que os decisores possam avaliar a relevância de passar a fazê-lo; 

 Nono passo do modelo, na etapa de pós-decisão: neste último passo busca-se 

identificar se a decisão tomada foi divulgada na organização. Este novo passo 

proposto pelo pesquisador pretende identificar se os decisores, ao final do processo 

de tomada de decisão, reconhecem a divulgação da decisão tomada como parte deste 

processo utilizado na organização pesquisada. O pesquisador sugere neste momento 

a reflexão sobre as possibilidades que a divulgação das decisões possa proporcionar 

à organização, no sentido de levar ao conhecimento dos outros gestores da 

organização a definição final das ações tomadas, podendo se tornar uma forma padrão 

de agir em determinadas circunstâncias. O pesquisador pressupõe que a divulgação 

de decisões fomente a troca de informações sobre situações críticas, reduzindo o 

tempo para se tomar a decisão, evitando desperdícios e aumentando a eficácia dos 

processos.  

 

As características precedentes, apresentadas no Modelo para Tomada de Decisões 

Estratégicas baseado em Sistemas e Fluxos Informacionais proposto pelo pesquisador 

apoiam-se nas sustentações referendadas no capítulo 2 deste trabalho, bem como naquelas 

que serviram ao modelo desenvolvido por Mafra Pereira (2011).  

 

Assim, este trabalho manteve como ponto central da pesquisa de campo o modelo proposto 

pelo pesquisador, sendo que sua aplicação esteve associada à Organização Alfa. 
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3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Este capítulo tem como foco a apresentação dos principais procedimentos metodológicos que 

nortearam a pesquisa de campo. São apresentados aqui a classificação e caracterização da 

pesquisa quanto aos fins e aos meios, a unidade de análise e de observação, as técnicas de 

coleta de dados, bem como a forma de tratamento dos dados que foram investigados e a 

técnica de análise dos dados. 

 

3.1 Classificação da pesquisa 

Para a classificação da pesquisa, de acordo com a taxonomia proposta por Gil (2002) e 

Vergara (2007), existem duas categorias para a metodologia: quanto aos fins e quanto aos 

meios. Gil (2002) considera que uma pesquisa pode tanto levar à descoberta de princípios 

científicos quanto ao provimento de conhecimentos passíveis de aplicação prática. De 

maneira geral, qualquer classificação deve se pautar em algum critério. No caso de 

pesquisas, essa classificação deve prezar por algum critério que traduza e se relaciona com 

os objetivos gerais a serem alcançados. Diante disto, este estudo classifica-se: 

 Quanto aos fins: o presente estudo foi descritivo, propondo-se a descrever a realidade 

com o objetivo de apresentar sugestões que favoreçam o fluxo de informação no 

processo de decisão, utilizando o Modelo para Tomada de Decisões Estratégicas 

baseado em Sistemas e Fluxos Informacionais proposto pelo pesquisador. Quanto às 

características de uma pesquisa descritiva, Collis & Hussey (2005) comentam que 

este tipo de pesquisa mantém foco na descrição do comportamento dos fenômenos, 

obtendo informações sobre as características de determinado problema, população 

ou mesmo identificando relações entre variáveis sob estudo; 

 Quanto aos meios: por se tratar de um trabalho que estudou uma única unidade 

organizacional a pesquisa de campo apresenta características de ser qualitativa, sendo 

utilizado o método de estudo de caso. Assim, a pesquisa de campo propõe a 

caracterização dos sistemas de informação utilizados pelos decisores para a tomada 

de decisão, a identificação dos aspectos utilizados neste processo e da forma com as 

quais os sistemas de informação suportam as decisões. Gil (2002) argumenta ser este 

tipo de estudo constituído por uma análise profunda e exaustiva de um ou mais 

objetos, com o objetivo de proporcionar uma visão global de determinado problema, 
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ou mesmo a identificação de fatores que o influenciam. Nesse sentido, a abordagem 

qualitativa foi desenvolvida por meio de uma pesquisa, com a aplicação de um roteiro 

semiestruturado, denominado como “Roteiro para Processo Decisório – Tomada de 

Decisão Estratégica”, conforme Apêndice A deste trabalho. Este roteiro serviu como 

suporte às entrevistas realizadas junto aos gestores, com fins a analisar como os 

sistemas de informação são utilizados nos processos de tomada de decisão 

empresarial, na Organização Alfa; e como os decisores utilizam e percebem a 

importância dos sistemas de informação no processo decisório. 

 

No presente estudo foram identificados temas e categorias gerais que o caracterizam como 

uma abordagem qualitativa. Dervin & Nilan (1986) apontam que os estudos dos usuários de 

informações se caracterizam pelos seguintes aspectos: 

 A observação do ser humano enquanto ser construtivo e ativo; 

 A consideração de que os indivíduos podem ser orientados situacionalmente; 

 A observância das experiências holísticas de cada indivíduo; 

 A focalização dos aspectos cognitivos envolvidos no comportamento; 

 O respeito à individualidade das pessoas; 

 O emprego de maior orientação qualitativa. 

 

3.2 A pesquisa como um estudo de caso 

A pesquisa de campo apresenta suas bases de sustentação no Modelo para Tomada de 

Decisões Estratégicas baseado em Sistemas e Fluxos Informacionais, e foi realizada 

considerando-se o modo de investigação conhecido como estudo de caso, o qual, segundo 

Denzin & Lincoln (2001) é adequado quando são propostas questões nas quais o pesquisador 

tenha baixo controle de uma situação inserida em pesquisas de contextos sociais. 

 

Triviños (1987) elucida que as características do estudo de caso têm origem em alguns 

pressupostos teóricos iniciais, mas que procuram manter constante atenção a novos 

elementos emergentes e importantes para discutir determinada questão. 
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Bruyne (1991) descreve que o método de estudo de caso permite reunir informações 

detalhadas sobre o objeto de pesquisa, com o objetivo a apreender a totalidade de uma 

determinada condição ou situação colocada em questão. 

 

Yin (2005) considera que o estudo de caso é um processo empírico, que investiga uma 

situação contemporânea no âmbito da vida real, sobretudo quando os limites entre o 

fenômeno e o contexto não estão definidos. O autor parte do pressuposto que o 

desenvolvimento prévio de proposições teóricas para a condução da coleta e a análise de 

dados relaciona-se a uma situação tecnicamente única, podendo estar baseada em várias 

fontes de evidências, como documentos, bibliográficas, observação direta da situação 

problema, entrevistas, observação participante ou até mesmo artefatos físicos, que venham 

a convergir em relação ao mesmo conjunto de fatos ou descobertas. 

 

Cooper & Schindler (2011) argumentam que esse tipo de abordagem permite ao pesquisador 

entender com profundidade uma determinada situação, o fundamento do estudo, e que visa 

motivações, percepções, sentimentos, comportamentos, bem como diferentes significados 

que as pessoas atribuem ou associam às suas experiências e, como e por que as coisas 

acontecem. 

 

A organização considerada para a pesquisa de campo, denominada neste trabalho como 

“Organização Alfa”, nome fictício da organização estudada, prestou-se a toda 

fundamentação experimental desenvolvida neste trabalho. Neste sentido, houve o 

consentimento da organização aos fins deste estudo, sendo que a pesquisa focaliza o 

entendimento dos processos de tomada de decisão dos seus gestores. Ficou, por assim 

acordado, a possibilidade do desenvolvimento da pesquisa apresentada neste trabalho, sendo 

solicitado pela parte empresarial a não citação do seu verdadeiro nome, bem como os nomes 

dos seus gestores. Em toda a extensão dos trabalhos aqui descritos, estas solicitações se 

fizeram atendidas.  

 

A Organização Alfa faz parte de uma holding que iniciou suas atividades na década de 1930 

na cidade de Barcelona, Espanha, onde produzia radiadores de ferro fundido para uso 

doméstico no aquecimento das residências. Neste período, este grupo começou a produzir 

utensílios para banheiros, sobretudo à base de metais como banheiras e torneiras.  
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Na década de 1990, o grupo incorporou várias fábricas no Brasil, mantendo presença fabril 

também em Portugal, Rússia, Argentina, China, Índia. Nos dias atuais a organização estende 

sua rede comercial para 135 países, abastecidos por 76 fábricas, alcançando liderança 

mundial desde o ano de 2006. 

 

A Organização Alfa, como uma das quatro unidades fabris do Brasil, atualmente conta com 

1040 funcionários diretos, 25 gestores, dentre eles supervisores e coordenadores, e 3 

gerentes, sendo um gerente industrial e dois gerentes de produção. A Organização Alfa 

atualmente produz cerca de 350.000 peças mensalmente, sendo a maior fábrica de louças no 

mundo. 

 

3.3 Unidade de análise 

 

Mazzotti & Gewandsznajder (1999) definem unidade de análise como a forma que os dados 

são organizados para efeito da análise em uma pesquisa qualitativa. Segundo estes autores, a 

escolha da unidade de análise deve ter relação com uma organização, um grupo, subgrupos, 

identificados em uma comunidade ou mesmo a organização como um todo.  

 

Yin (2005) contra argumenta que a unidade de análise corresponde aos aspectos que definem 

o “caso”. Para o presente estudo, foi considerado como unidade de análise o constructo 

sistemas de informação, pois trata-se de um aspecto relevante a ser pesquisado e 

experimentado, tanto na relação que o constructo mantém com os temas que se relacionam 

com a tomada de decisões empresariais, quanto com o modelo proposto pelo pesquisador que 

carrega a sustentação da relação entre tomada de decisão e sistemas de informação. 

 

Outro aspecto elucidado por Yin (2005) acerca da definição da unidade de análise está 

relacionado com os limites do “caso”. Neste sentido, o autor aponta para o contexto do estudo 

de caso, ou seja, o elemento marcante que se mantem central à coleta de dados e, 

consequentemente à análise da pesquisa realizada. 

 

Sendo assim, a unidade de análise caracterizou-se pelos sistemas de informação que foram 

identificados e caracterizados ao longo da pesquisa de campo e, também pelas observações 

realizadas pelo pesquisador na organização pesquisada. 



64 

 

 
 
 

3.4 Unidade de observação 

Gil (2002) argumenta que uma unidade de observação deve ser constituída por um indivíduo 

a ser observado em um tempo definido, e que o pesquisador deve ter condições de fazer 

registros dos comportamentos e ações percebidos. 

 

Os gestores da Organização Alfa caracterizam as unidades de observação da pesquisa de 

campo. Estes gestores têm papeis distintos na organização, desde atuações com maior poder 

de decisão, como o gerente industrial e os gerentes de produção com atuação sob setores e 

áreas, até os gestores com autonomia setorial, como os supervisores de produção e 

coordenadores. 

 

Pela natureza do trabalho a ser realizado, a definição das unidades de observação foi do tipo 

não probabilística por julgamento (também conhecida como intencional), no qual foi 

considerado a realização de entrevistas com todos os gestores residentes, isto é, aqueles que 

estão alocados e atuam integralmente na Organização Alfa. Conforme aponta Mattar (1996) 

a técnica de amostragem não probabilística é caracterizada pela seleção de elementos da 

população de forma a compor uma amostra que dependa, ao menos, do julgamento do 

pesquisador ou do entrevistador na unidade de análise considerada.  

 

A técnica de amostragem, portanto, foi definida de forma que os elementos selecionados 

tenham representatividade adequada, evitando resultados que possibilitem engano ou baixa 

credibilidade do estudo. Além disso, esta abrangência na participação dos gestores levou 

em conta a qualidade das informações, da análise e avaliação da tomada de decisão nas 

diferentes áreas da organização, considerando suas peculiaridades ou mesmo aqueles 

aspectos que possam ter similaridades, além da análise dos fatores que foram influenciados 

pelos sistemas de informação utilizados. Mattar (1996, p.133), ainda explica: 

 

Amostras intencionais (ou por julgamento): a suposição básica da amostra 

intencional é de que, com bom julgamento e uma estratégia adequada, podem ser 

escolhidos os casos a serem incluídos e, assim, chegar a amostras que sejam 

satisfatórias para as necessidades da pesquisa. Uma estratégia muito utilizada na 

amostragem intencional é a de se escolherem casos julgados como típicos da 

população em que o pesquisador está interessado, supondo-se que os erros de 

julgamento nessa seleção tenderão a contrabalançar-se. Se os critérios de julgamento 
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na escolha da amostra forem corretos, uma amostra intencional deverá trazer 

melhores resultados para a pesquisa do que uma por conveniência. (Mattar, 1996, 

p.133). 

 

Neste sentido, e reverenciando os aspectos que envolvem a garantia da representatividade, 

bem como da credibilidade da pesquisa, o pesquisador definiu que a unidade de observação 

a ser considerada na pesquisa de campo contemplaria gestores com no mínimo dois anos de 

experiência na gestão da organização pesquisada, como um critério de inclusão/exclusão. 

Este ponto de corte na definição da unidade de observação foi decidido considerando-se a 

complexidade dos processos desenvolvidos na Organização Alfa, bem como o entendimento 

do pesquisador, como observador participante, ser este um tempo mínimo para que os 

gestores com menor tempo de experiência em gestão nesta organização pudessem já ter 

presenciado os ciclos dos processos decisórios, suas limitações e oportunidades, e 

desenvolverem-se com maturidade e criticidade adequadas dentro da organização. 

 

Dentro do critério de inclusão/exclusão adotado, foram avaliados todos os gestores da 

Organização Alfa que tinham como responsabilidade a tomada de decisão sobre os 

processos internos ou pessoas. Assim considerando, foram avaliados os seguintes gestores 

e seus respectivos setores e áreas: 

 Gerente Industrial 

 Gerente de Produção Fábrica 1 

 Supervisor de Produção Fundição 2 

 Supervisor de Produção Fundição 3/7 

 Supervisor de Produção Fundição 1/8 

 Supervisor de Produção Fundição 9 

 Supervisor de Produção Fundição 4/5 

 Supervisor de Produção Fundição 6 

 Supervisor de Produção Esmaltação Fáb. 2 

 Supervisor de Produção Fáb. Moldes 

 Supervisor de Produção Esmaltação Fáb. 1 

 Supervisor de Planejamento e Controle de Produção – PCP 

 Supervisor de Processos 

 Supervisor de Produção Requeima 
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 Supervisor de Controle de Qualidade 

 Coordenador de Recursos Humanos - RH 

 Coordenador Técnico 

 Coordenador de Manutenção - MN 

 Supervisor de Manutenção Elétrica 

 Supervisor de Manutenção Mecânica 

 

Para tornar claro a abrangência da pesquisa quanto aos setores e áreas, bem como seus 

respectivos gestores, a figura 17 mostra o organograma da Organização Alfa. A partir da 

adoção do critério de inclusão/exclusão, a pesquisa de campo não contemplou os seguintes 

gestores: 

 Gerente de Produção – Fáb II, por se tratar do próprio pesquisador 

 Supervisor de Produção Fornos, com dois meses de atuação em cargo de gestão da 

organização 

 Supervisor de Produção de Fab. Massa, com menos de dois anos de atuação em cargo 

de gestão da organização 

 Supervisora de Produção de Fab. de Esmalte, com 9 meses de atuação no cargo de 

gestão da organização 

 Engenheiro de Segurança – SESMIT, com 11 meses de atuação no cargo de gestão 

da organização. 
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Figura 17. Organograma da Organização Alfa. 
Fonte: Dados da pesquisa. 
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3.5 Procedimentos para coleta de dados 

 

Neste estudo a coleta de dados foi caracterizada pela triangulação de fontes de coleta de 

dados qualitativos, oriundas das entrevistas em profundidade com os gestores, da observação 

participante e da pesquisa documental. Assim, a estruturação metodológica buscou a partir 

destes procedimentos, aumentar a generalização do estudo e minimizar os vieses pessoais 

que poderiam existir. Vergara (2007) salienta que a triangulação de fontes de coleta de dados 

pode ser entendida a partir de dois pontos de vista: pela estratégia que contribui para a 

validade de uma pesquisa; e como uma alternativa para obtenção de novos conhecimentos 

considerando novos pontos de vista. 

 

3.5.1 Entrevistas em profundidade: o uso de roteiro baseado no modelo proposto para 

tomada de decisão 

Mafra Pereira (2000) e Malhotra (2001) elucidam ser indispensável a descrição dos 

comportamentos dos entrevistados, a identificação dos fatores emocionais e intencionais 

implícitos nos seus posicionamentos. Os autores também argumentam que estes fatores 

auxiliam o pesquisador no estabelecimento de prioridades, na obtenção e na síntese das 

experiências relevantes sobre um tema, tornando-o assim, mais consciente do problema 

estudado. 

 

Triviños (1987) considera que a pesquisa qualitativa via entrevistas permite ao investigador 

manter aprofundamento sobre o problema estudado, possibilitando maior compreensão e 

identificação de ações relevantes para a obtenção de dados e informações adicionais que 

venham a auxiliar em uma melhor elaboração das ideias a serem inicialmente registradas e 

mesmo testadas posteriormente. O autor ainda complementa que esse tipo de entrevista faz 

surgir informações de forma mais livre e as respostas não estão condicionadas a uma 

padronização de alternativas, sendo indispensável a necessidade de questionamentos 

básicos, apoiados em teorias e hipóteses que tenham relação com o tema da pesquisa, para 

que o objetivo da pesquisa seja atingido. Trivinos (1987) aclara que um roteiro com questões 

semiestruturadas serviria, então, como ferramenta de coleta para as informações básicas, mas 

também como um meio para o pesquisador se organizar para o processo de interação com o 

informante. 
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A coleta de dados, portanto, esteve direcionada para entrevistas individuais em profundidade 

norteadas por um roteiro semiestruturado de perguntas abertas. O roteiro aqui considerado 

encontra-se registrado no Apêndice A. O momento central da entrevista com os gestores da 

Organização Alfa caracterizou-se pela escolha de um momento crítico de tomada de decisão, 

em que a técnica do Incidente Crítico foi utilizada. 

 

De acordo com Flanagan (1954) a técnica do Incidente Crítico, conhecida como CIT (The 

Critical Incident Technique) consiste em um conjunto de procedimentos determinados 

aplicados à coleta dos dados em estudos de pesquisa qualitativa onde estão envolvidas as 

atividades humanas. Os dados coletados são considerados incidentes “do mundo real”, isto 

é, dados que não foram obtidos de um laboratório e que sobre eles não se tem controle. Por 

outro lado, foram observados e registrados por observadores. Flanagan (1954, p.327) refere-

se a um incidente da seguinte forma: 

 

Qualquer atividade humana observável, que seja suficientemente completa em si 

mesma para permitir inferências e previsões [...] e, para ser ’crítico’, o incidente deve 

ocorrer em uma situação onde o objetivo ou intenção do ato seja claro para o 

observador, e onde as suas consequências sejam suficientemente definidas de 

maneira a deixar pouca dúvida no que se refere a seus efeitos (Flanagan, 1954, 

p.327). 

 

Flanagan (1954) identificou cinco etapas envolvidas no uso da técnica do incidente crítico: 

 Determinar o objetivo geral do estudo, não sendo necessária uma descrição 

complexa, mas clara o suficiente para permitir uma análise posterior; 

 Planejar e especificar como incidentes factuais, em consonância com o objetivo do 

estudo, serão coletados; 

 Executar a coleta de dados, propriamente dita; 

 Analisar os dados de maneira sumarizada, eficiente e prática; 

 Interpretar os dados considerando as informações existentes na pesquisa a ser 

realizada. 

 

De acordo com Carrol et al. (1993) a técnica do Incidente Crítico foca em um incidente 

considerado importante, usada em estudos de necessidades como na definição de requisitos 

de sistemas, nos estudos de comportamento de busca de informação bem como na aplicação 

em estudos de usos e necessidades de informação. 
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Desta forma, a utilização da técnica do Incidente Crítico foi aplicada neste trabalho tendo 

como pressuposto as entrevistas individuais em profundidade, pautadas nos roteiros com 

questões semiestruturadas. Aos gestores entrevistados foi solicitado o registro de um fato 

marcante, caracterizado como um momento de tomada de decisão de importância estratégica 

para a organização. A partir da técnica do Incidente Crítico foram registradas impressões, 

opiniões e comportamentos externados pelos gestores. 

 

3.5.2 Observação participante 

 

Conforme argumenta Sanday (1984) à observação participante atribui-se a importância da 

relação com a valorização do instrumental humano, característica da tradição etnográfica. 

Por este motivo se afirma que o observador participante deve aprender a usar sua própria 

pessoa como o principal e mais confiável instrumento de observação, seleção, coordenação 

e interpretação. 

 

Segundo Oliveira (2010) em pesquisa qualitativa, o pesquisador a todo o momento faz parte 

da pesquisa, sendo ele o primeiro instrumento da pesquisa, pois traz consigo a bagagem 

intelectual e experiência de vida. Nada obstante, o autor considera que o pesquisador traduz 

a pesquisa através das características culturais, políticas e religiosas, étnicas, até da idade 

que carrega. 

 

Considerando a Organização Alfa, o pesquisador também faz parte do corpo gestor, atuando 

como observador participante, sendo uma das técnicas mais utilizadas pelos pesquisadores 

qualitativos e, segundo Sanday (1984), na observação participante o pesquisador se torna 

parte da situação observada, interagindo com os sujeitos ou atores da pesquisa, buscando 

partilhar o seu cotidiano para sentir o que significa estar naquela situação. 

 

Oliveira (2010) considera ainda que o processo interpretativo da observação participante 

passa por três estágios: o descrever, o dar sentido ao dado e argumentar. Neste aspecto, o 

pesquisador atuou presencialmente em cada entrevista realizada com cada gestor. O processo 

foi iniciado com o convite à entrevista, solicitando ao gestor a ser entrevistado 

disponibilidade de tempo suficiente para aplicação do roteiro semiestruturado, que durou em 

média uma hora. Durante a apresentação do roteiro e explicações iniciais dos motivos da 



71 

 

 
 
 

entrevista, o observador iniciou suas observações, tanto sobre o comportamento dos 

entrevistados durante as respostas às questões do roteiro, bem como nas situações em que o 

entrevistado saia do foco da entrevista, partindo para discussões aprofundadas de alguns 

temas adjacentes, como a situação atual do mercado, as limitações da produção frente ao 

cenário econômico atual, entre outros desfoques constatados. 

 

3.5.3 Pesquisa documental: caracterização dos sistemas de informação utilizados na 

organização pesquisada 

 

Na conceituação da pesquisa documental, Gil (2002) argumenta que, para fins de pesquisa 

científica, são considerados documentos não apenas os escritos, mas qualquer objeto que 

venha a contribuir durante a investigação de determinado fato ou fenômeno. 

 

Figueiredo (2007) reforça que a pesquisa documental tem o documento como objeto de 

investigação e deve ser entendida a partir do conceito de que o documento ultrapassa a ideia 

dos textos escritos ou impressos. O autor considera o documento como fonte de pesquisa 

podendo ser escrito e não escrito e exemplifica-o com filmes, slides, fotografias, vídeos ou 

pôsteres. Desta forma, documentos são utilizados como fontes de informações, indicações e 

esclarecimentos que trazem seu conteúdo para elucidar determinadas questões e servir de 

prova para outras, de acordo com o interesse do pesquisador.  

 

Ainda sobre as questões e o trato da pesquisa documental, Appolinário (2009, p.67) amplia 

a definição de documento:  

Qualquer suporte que contenha informação registrada, formando uma unidade, que 

possa servir para consulta, estudo ou prova. Incluem-se nesse universo os impressos, 

os manuscritos, os registros audiovisuais e sonoros, as imagens, entre outros. E, de 

acordo com o conceito técnico da Associação de Arquivistas Brasileiros, o 

documento define-se como qualquer informação fixada em um suporte (Appolinário, 

2009, p.67). 

 

Baseado nas argumentações conceituais desenvolvidas anteriormente, os sistemas de 

informação constituem os meios pelos quais documentos podem ser acessados, consultados 

e analisados em toda a extensão que se apresentem, podendo ser melhorados ao longo do 

tempo, seja por questões que privilegiam a análise, seja por necessidade de tomada de 

decisão daqueles que deles fazem uso.  
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Neste sentido esta técnica foi utilizada neste estudo como meio de explorar e caracterizar os 

sistemas de informação utilizados na organização pesquisada, sendo esta caracterização um 

dos objetivos principais deste estudo. 

 

3.6 Procedimentos para análise dos dados: análise de conteúdo 

 

Para Bardin (2002) a análise de conteúdo constitui-se de técnicas em que se busca descrever 

o conteúdo emitido no processo de comunicação, seja ele verbal ou por meio de textos. Para 

Oliveira (2010, p.570) a análise de conteúdo ainda permite: 

 

O acesso a diversos conteúdos, explícitos ou não, presentes em um texto, sejam eles 

expressos na axiologia subjacente ao texto analisado; implicação do contexto político 

nos discursos; exploração da moralidade de dada época; análise das representações 

sociais sobre determinado objeto; inconsciente coletivo em determinado tema; 

repertório semântico ou sintático de determinado grupo social ou profissional; análise 

da comunicação cotidiana seja ela verbal ou escrita, entre outros (Oliveira, 2010, 

p.570). 

 

Neste sentido, a análise de conteúdo compreende as técnicas de pesquisa que permitem a 

descrição das mensagens e das atitudes associadas ao contexto analisado, bem como as 

inferências sobre os dados coletados. Neste estudo, durante a análise dos dados obtidos na 

pesquisa de campo, a escolha do método de análise de conteúdo considerou as possibilidades 

a partir do enriquecimento da leitura por meio da compreensão, dos significados, e da 

necessidade de esclarecer as relações estabelecidas além das falas propriamente ditas de 

cada entrevistado. 

 

O quadro 2 mostra resumidamente a síntese da relação entre os objetivos específicos e os 

procedimentos metodológicos para coleta e análise dos dados. 

 



73 

 

 
 
 

Quadro 2. Relação entre objetivos e instrumentos de coleta de dados. 

 

Fonte: Dados do estudo. 
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4. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

De acordo com a metodologia proposta no capítulo 3, este capítulo foi estruturado em seis 

seções, sendo a primeira utilizada para a pesquisa documental, sendo realizada a descrição 

dos sistemas de informação utilizados na organização pesquisada. A segunda seção serviu 

para registrar o perfil dos decisores, também considerados aqui como unidades de 

observação. A terceira seção foi utilizada para o registro e descrição da tomada de decisão 

indicada pelos entrevistados; a quarta, quinta e sexta seções trataram das análises das etapas 

correspondentes ao Modelo para Tomada de Decisão Estratégica baseado em Sistemas e 

Fluxos Informacionais. 

 

Os dados coletados foram organizados a partir das entrevistas, utilizando-se tabelas, nas 

quais foram ressaltados os pontos principais de cada resposta. Cada comentário realizado 

durante as entrevistas foi devidamente citado, como citações literais dos entrevistados e, em 

seguida relacionados à literatura e ao modelo de decisão que serviu de base para a pesquisa 

de campo, considerado no marco teórico do presente trabalho. 

 

Os entrevistados não tiveram seus nomes citados, sendo somente apresentados como 

Decisores de 1 a 20, ou D1 a D20. Nesta ordem, o Gerente Industrial da Organização Alfa 

foi identificado como Decisor 1 – D1 e os demais decisores como Decisores de 2 a 20, ou 

D2 a D20. 

 

4.1 Pesquisa documental: sistemas de informação da Organização Alfa 

Durante a pesquisa de campo, vários sistemas de informação foram identificados e descritos 

como sendo utilizados pelos gestores da Organização Alfa, na tomada de decisão estratégica 

empresarial, sendo eles: 

 

 PMI – Plan Management I: sistema integrado desenvolvido pela organização 

pesquisada, utilizado para coletar e preservar os dados de produção (quantidades 

produzidas, bem como as anomalias ocorridas nas fases do processo) das fases 

iniciais do processo de fabricação, compreendendo a captação dos dados dos setores 

de fabricação de massa, fabricação de esmalte, fundição cerâmica, fundição de 
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moldes e esmaltação cerâmica. Basicamente, este sistema funciona na captação e 

preservação do banco de dados, sendo utilização como fontes de informação para 

outros sitemas de informação, como o SEP (Sistema estatístico de Produção) e SAP 

(do alemão: Systeme, Anwendungen und Produkte) ou Sistemas e Aplicativos e 

Produtos para Processamento de dados. 

 

 

Figura 18. PMI - Plan Management I. 
Fonte: Organização Alfa 

 

 PMII – Plan Management II: sistema integrado desenvolvido pela organização 

pesquisada, sendo utilizado similarmente ao PMI. Atua na coleta e preservação dos 

dados de produção (das quantidades produzidas e das anomalias ocorridas) das fases 

finais do processo, compreendendo os setores de tratamento térmico (fornos), 

controle de qualidade final e requeima. Analogamente ao PMI, este sistema é 

utilizado também como fonte de informação para o SEP e SAP. 
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Figura 19. PMII - Plan Management II. 
Fonte: Organização Alfa 

 

De acordo com Chopra & Meindl (2003), estes dois primeiros sistemas baseiam-se no 

conceito de ERP (Enterprise Resource Planning) constituindo-se como um sistema 

integrado com finalidade ao um fluxo contínuo e consistente de informações por toda a 

organização, configurando-se como ferramenta para melhoria de processos de negócios, na 

produção, compras ou distribuição. Este sistema permite visualização das transações 

efetuadas por toda a organização, desenhando cenários amplos do negócio. 

 

 SEP – Sistema Estatístico de Produção: sistema informatizado desenvolvido pela 

organização pesquisada, utilizado para registro e consulta da produção, mantendo a 

informação de todas as fases do processo. Além da produção, todas as anomalias do 

processo são também computadas. Utilizado desde 2013, este sistema possibilita aos 

usuários consultas mensais, diárias ou anuais, por setores e por fases, por máquinas 

ou equipamentos, seja para análise de um único produto ou mesmo de um grupo 

deles. O sistema permite a inserção de valores de limites de processo, para 

acompanhamento de metas, tanto para os dados produtivos, quanto para as 

anomalias. Este sistema possibilita, ainda, a análise gráfica das variáveis gerando 

possibilidades de cruzamento de dados, dando aos decisores possibilidades diversas 

da análise de atingimento ou de desvios dos objetivos definidos. Durante a pesquisa 

este sistema mostrou-se amplamente utilizado pelos gestores da Organização Alfa. 



77 

 

 
 
 

 

 

Figura 20. SEP – Sistema Estatístico de Produção. 
Fonte: Organização Alfa 

 

 SAP - (do alemão: Systeme, Anwendungen und Produkte) ou Sistemas e Aplicativos 

e Produtos para Processamento de dados: sistema que oferece um conjunto de 

módulos com diversas aplicações de negócio. Os módulos são integrados e contém a 

maior parte das funcionalidades necessárias às grandes corporações, incluindo 

manufatura, finanças, vendas e distribuição e recursos humanos. O sistema oferece o 

processamento de informações em verdadeiro tempo real ao longo da empresa onde 

estiver implementado (http://go.sap.com/brazil/about.html). 

 

 

Figura 21. SAP - Sistemas e Aplicativos e Produtos para Processamento de dados. 
Fonte: Organização Alfa 

 

http://go.sap.com/brazil/about.html
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 Análitico (Informativo de qualidade diário): sistema integrado desenvolvido pela 

organização pesquisada, que utiliza os recursos do sistema Office 2010 (Microsoft 

Corporation), para coleta dos dados do SEP (Sistema Estatístico de Produção). Este 

sistema de informação, o Analítico, apesar de trabalhar com os mesmos dados do 

SEP, possibilita análises por tabelas e gráficos que podem ser elaboradas e 

manipuladas pelo usuário. A criação deste sistema de informação teve como objetivo 

inicial melhorar a interface com o usuário, facilitando a manipulação dos dados. 

Posteriormente observou-se que este sistema de informação da qualidade 

proporcionava maior comodidade na obtenção dos dados, por apresentar melhor 

interface de navegação, possibilidades de estratificações dos dados, com a utilização 

de tempo reduzido, se comparado com o SEP. 

 

 

Figura 22. Analítico de Qualidade. 
Fonte: Organização Alfa 

 

 ApData GA – Global Antares: Sistema integrado e automatizado utilizado na gestão 

de recursos humanos, adquirido pela organização pesquisada, com fins à 

administração de pessoal (folha de pagamento, benefícios e orçamento de pessoal), 

no controle de ponto de acesso (controle de frequência, acesso e segurança), na 

gestão complementar (processos judiciais, pesquisas e gestão de contratos), na 

medicina e segurança (medicina ocupacional, segurança do trabalho e na gestão 

ambiental). Neste sentido, existe acesso regulado para informações de cada gestor, 

dependendo do seu cargo e finalidades. Este sistema, foi também amplamente citado 
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pelos gestores entrevistados, como um sistema secundário de apoio à decisão 

empresarial. 

 

 

Figura 23. ApData - Global Antares. 
Fonte: Organização Alfa 

 

 Planilhas eletrônicas de uso individual: sistemas de controle dos processos setoriais 

confeccionadas pelos próprios gestores, geralmente desenvolvida nos sistemas 

Office 2010. Citadas eventualmente pelos gestores durante as entrevistas como um 

recurso adicional aos sistemas de informação corporativos, suportando e apoiando 

no registro de dados e informações dos processos produtivos. Normalmente trata-se 

de planilhas simples, mas que carregam valor agregado pelas possibilidades de 

tomada de decisão estratégica, ora setoriais, ora gerenciais, dependendo do tipo de 

usuário. 

 

 Krontime: plataforma de utilização no setor de Métodos e Processo adquirida pela 

Organização Alfa, desenvolvida pela empresa Krontime, que possibilita a coleta de 

dados com fins a controlar a produtividade e eficiência dos processos. Apresenta 

recursos para controle e análise de padronizações entre unidade de produção, registro 

de métodos de trabalho, acompanhamento do processo de produção e desempenho 

nos postos de trabalho, além de facilitar o planejamento e gestão de projetos de 

melhoria a partir de uma abordagem estruturada. Na Organização Alfa, a utilização 

desta ferramenta destina-se primordialmente no registro das medições de tempos de 
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tarefas e atividades operacionais, bem como seu registro. Apresenta ao gestor do 

setor de Métodos e Processos várias possibilidades de análise de desempenho da 

mão de obra, dos processos e caminhos críticos, análise de filas de produção, bem 

como na tomada de decisão estratégica, seja setorial, quando se trata de ações 

localizadas, ou quando há situações em que evidenciam-se oportunidades 

empresariais. 

 

 

Figura 24. Krontime. 
Fonte: Organização Alfa 

 

 GP – Gestão da Produção: sistema integrado que possibilita a captação, registro e 

análise das informações relacionadas ao desempenho da mão de obra da Organização 

Alfa. É um sistema corporativo desenvolvido pela organização, que apresenta a 

possibilidade de análises gráficas comparativas, seja entre operações setoriais, seja 

na avaliação do desempenho da organização, ou mesmo nas avaliações entre as 

unidades produtivas da holding. Este sistema é utilizado por todos os gestores da 

Organização Alfa, como meio de registro das atividades realizadas no setor, e como 

fonte de informação no momento análise das oportunidades relacionadas à gestão da 

mão de obra, bem como na tomada de decisão para melhorias dos processos de 

correções de rota. 
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Figura 25. GP – Gestão da Produção. 
Fonte: Organização Alfa 

 

A pesquisa documental descrita serviu como fonte de informação no entendimento dos 

relatos dos entrevistados, do uso e das funcionalidades dos sistemas de informação citados 

pelos gestores durante as entrevistas. Nas seções subsequentes são analisados o perfil dos 

decisores, bem como a análise das decisões registradas por eles. 

 

4.2 Perfil dos decisores da pesquisa 

Foram entrevistados 20 gestores do quadro efetivo da Organização Alfa, dos quais todos são 

do sexo masculino. A partir dos dados coletados, 60% dos entrevistados têm idade entre 42 

a 46 anos, 10% entre 47 a 51 anos e 15% entre 52 a 56 anos, perfazendo um total de 85% 

dos gestores com idade acima de 42 anos de idade. Quanto ao tempo de atuação dos gestores 

na Organização Alfa, 85% dos entrevistados possuem mais de 16 anos de atuação. É 

importante salientar que este tempo de atuação não está associado, necessariamente, ao 

tempo de atuação como gestor. Vários gestores tiveram evolução vertical em suas carreiras 

ao longo do tempo, sendo que alguns atuaram, inclusive, em níveis operacionais. 

 

O quadro 15 do Apêndice B mostra o perfil geral dos entrevistados, setor de atuação, idade, 

tempo na organização, formação e área de formação. Em relação à formação dos 

entrevistados, 50% (10 decisores) possuem ensino superior completo; 25% (5 decisores) 
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possuem pós-graduação lato sensu completa e 20% (4 decisores) não possuem ensino 

superior ou finalizaram apenas o ensino técnico. Ainda no quadro 15, é possível observar 

que os gestores da Organização Alfa possuem formação superior diversificada, nas áreas das 

ciências sociais aplicadas, ciências exatas, da terra e nas ciências contábeis. 

 

Quanto à rotina dos gestores, sobretudo no que diz respeito à relação interpessoal com outras 

pessoas da organização, o quadro 16 do Apêndice C mostra os cargos com que cada gestor 

disse, durante a entrevista, manter maior contato em seu dia de trabalho. 

 

Observa-se, neste sentido, a existência de relações interpessoais verticalizadas, isto é, o 

gestor não interage somente com parceiros de um mesmo cargo, mas com várias pessoas 

com atribuições distintas; em várias situações estas pessoas não têm cargos de liderança ou 

gestão, cargos estes operacionais ou de nível técnico. Quanto ao contexto organizacional 

considerado no roteiro utilizado durante a pesquisa de campo, a pergunta sobre a estrutura 

funcional da empresa foi feita somente ao gerente industrial. Isto foi considerado por se tratar 

de uma questão de responsabilidade direta deste decisor, não se justificando apresentá-la a 

outros gestores.  

 

4.3 Identificação dos Incidentes Críticos / Decisões Estratégicas mencionadas 

 

Esta seção foi caracterizada pelo registro da tomada de decisão, apoiando-se nas fases de 

tomada de decisão do Modelo para Tomada de Decisão Estratégica baseado em Sistemas e 

Fluxos Informacionais, aplicado na pesquisa de campo a partir da utilização do roteiro para 

tomada de decisão, conforme descrito no Apêndice A. O pesquisador, a partir do bloco 3 do 

roteiro, buscou registrar e descrever cada uma das tomadas de decisão do tipo “estratégicas” 

consideradas pelos entrevistados no momento da pesquisa. Foi solicitado ao entrevistado 

que a tomada de decisão a ser considerada tenha gerado uma mudança nos rumos e no 

desenvolvimento da empresa ou no setor em que o gestor atua. 

 

O quadro 17 do Apêndice D mostra cada uma das vinte decisões registradas durante as 

entrevistas. O Incidente Crítico ou “tomada de decisão estratégica” analisada buscou captar, 

através da perspectiva dos entrevistados, as situações em que cada gestor manifestou a 
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necessidade de decidir. O quadro 3 mostra a síntese dos tipos de decisões registradas pelos 

entrevistados. 

 

Quadro 3. Síntese dos tipos de decisões registradas pelos entrevistados. 

Tomada de decisões registradas - Incidentes Críticos 

Dezoito decisões registradas envolveram situações em que o tema descrito tinha relação com a ação 

sobre um produto ou serviço interno prestado pelo setor do entrevistado. 

Duas decisões descritas tiveram relação com temas gerais, que envolveram outros gestores ou várias 

áreas (gerentes da organização). 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Este constructo foi utilizado como ponto inicial da análise para o entendimento da forma 

como os sistemas de informação são usados nos processos de tomada de decisão estratégica 

na Organização Alfa.  

 

4.4 Percepções acerca da influência do uso dos sistemas de informação na fase de pré-

decisão 

 

Nesta seção foi analisada a primeira fase do processo de tomada de decisão, que consistiu 

em quatro passos da fase de pré-decisão, conforme descrito no Modelo para Tomada de 

Decisões Estratégicas baseado em Sistemas e Fluxos Informacionais. Por conveniência, 

serão analisadas conjuntamente as perguntas de cada passo. Entende-se que a condução 

analítica considerando os referidos passos do modelo de tomada de decisão serviu para 

reforçar ou identificar fragilidades entre as respostas dos entrevistados. 

 

O quadro 4 mostra resumidamente as principais categorias de respostas dos entrevistados às 

perguntas do passo 1. 
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Quadro 4. Síntese sobre o uso dos sistemas de informação na identificação das necessidades 

de tomada de decisão. 

Passo 1; Pergunta 1. 

Algum sistema de informação da empresa 

indicou este motivo / necessidade? 

Passo 1; Pergunta 2. 

Quem foi(ram) responsável(eis) por 

identificar/despertar para a necessidade de se 

tomar essa decisão na sua empresa? 

Dezoito entrevistados disseram que algum 

sistema de informação mostrou o motivo de se 

tomar a decisão.  

Dois entrevistados disseram não ter sido um 

sistema de informação que indicou o motivo 

para a tomada a decisão registrada por eles. 

Os gestores disseram serem eles próprios os 

responsáveis por identificarem ou despertarem 

para a necessidade de se tomar a decisão na 

organização. 

Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

A primeira pergunta do passo 1 do modelo de tomada de decisão teve o objetivo de 

identificar se algum dos sistemas de informação utilizados na organização indicaram o 

motivo ou a necessidade da decisão tomada (e mencionada pelos gestores como Incidente 

Crítico). O quadro 18 do Apêndice E mostra as respostas registradas pelos entrevistados no 

passo 1.  

 

Dentre as vinte respostas registradas no momento da entrevista, apenas dois gestores 

disseram não ter sido um sistema de informação o que indicou o motivo ou necessidade de 

ter tomado a decisão registrada por eles. Dezoito entrevistados disseram que algum sistema 

de informação mostrou o motivo ou a necessidade de se tomar a decisão. Além disso, estes 

entrevistados comentaram quais foram os sistemas de informação que indicaram o motivo 

ou necessidade, sendo que: 

 Sete entrevistados indicaram o Analítico de Qualidade como o principal sistema de 

informação que indicou o motivo da decisão; 

 Dois entrevistados indicaram o GP – Gestão da Produção como o principal sistema 

de informação que indicou os motivos da decisão; 

 Três entrevistados indicaram sistemas corporativos, desenvolvidos por terceiros 

(como o SAP e o ApData) como os sistemas de informação que indicaram a 

necessidade para a tomada de decisão; 
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 Seis entrevistados disseram que algum sistema de informação desenvolvido pelo 

próprio setor indicou a necessidade de tomada de decisão, mas não definiram em 

especial o nome do sistema. 

 

No quadro 18 do Apêndice E é mostrado a segunda pergunta do passo 1, na qual o 

entrevistado é questionado sobre quem é o responsável por identificar ou despertar para a 

necessidade de se tomar a decisão na organização. Assim, pode-se constatar que a maioria 

dos gestores disseram ser eles próprios juntamente com outros gestores, os responsáveis por 

identificarem ou despertarem para a necessidade de se tomar a decisão na organização. Em 

alguns incidentes críticos registrados, houve a participação de um grupo de gestores 

apoiando as análises, bem como os desdobramentos na fase de pré-decisão.  

 

Atuando como observador participante, foi possível observar vários trabalhos desenvolvidos 

na organização e que serviram a incentivar o trabalho em equipe entre os gestores. Estes 

trabalhos foram definidos por alguma necessidade de melhoria de qualidade, resolução de 

um problema de processo, revisão de procedimentos e regras, melhorias na forma de 

apresentação das informações, mas que, na maioria das situações foram indicados por algum 

sistema de informação. 

 

Outro ponto a ser considerado refere-se à equipe de gestores e sua experiência nos processos 

da organização. Como comentado anteriormente, 85% dos gestores entrevistados possuem 

tempo de trabalho superior a 16 anos na Organização Alfa e, no quadro 16 do Apêndice C 

foi evidenciado que há interação constante entre os mesmos, o que, consequentemente, 

facilita os trabalhos em equipe. 

 

No passo 2 da fase de pré-decisão do modelo de tomada de decisão utilizado na pesquisa, 

foi considerado uma pergunta a cada entrevistado. Esta pergunta procurou identificar quais 

foram as informações que o entrevistado precisou e buscou para tomar a decisão. O quadro 

5 mostra a síntese das respostas dos entrevistados. 
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Quadro 5. Síntese sobre o tipo de informações buscadas pelos decisores. 

Passo 2; Pergunta 1. 

Quais as informações que você precisava para tomar esta decisão? O que buscava? 

Respostas com conteúdos sustentados por vários sistemas de informação, isto é, os entrevistados 

mostraram-se amparados pelos indicadores contidos nestes sistemas, sendo citados como fontes de 

informação em várias tomadas de decisão. 

 

Frases como “eficiência atual do produto”, “o histórico de eficiência já alcançado”, “o rendimento 

esperado pela empresa”, evidenciaram quais informações foram necessárias. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

No momento em que esta pergunta foi colocada a cada entrevistado, o pesquisador procurou 

identificar se os sistemas de informação serviram como fontes de informação e, se os 

mesmos continham as informações necessárias para a tomada de decisão. Ao entrevistado 

foi somente perguntado sobre os sistemas de informação como fonte, quando ele não os 

considerava em suas respostas, o que, praticamente ocorreu em duas entrevistas (D1 e D2). 

 

As respostas à pergunta do passo 2 tiveram conteúdos sustentados por vários sistemas de 

informação, isto é, os entrevistados mostraram-se amparados pelos indicadores contidos 

nestes sistemas, sendo citados como fontes de informação em várias tomadas de decisão. 

Frases como “eficiência atual do produto”, “o histórico de eficiência já alcançado”, “o 

rendimento esperado pela empresa”, evidenciaram a utilização do Analítico de Qualidade, 

amplamente citado como fonte de informação. Outras informações demandadas pelos 

entrevistados estavam disponíveis em outras fontes de informação, como ficou registrado 

por D15: 

 

Necessitei das informações de mercado, do que é aceito e do que é crítico, baseado 

na gravidade, frequência e no risco. Também precisei das informações do setor de 

produção de que as ações tomadas já haviam corrigido o problema encontrado nas 

600 unidades (D15, pergunta do passo 2). 

 

Para o entrevistado D18 informações externas foram o que sustentaram a decisão: 
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Procurei no mercado um sistema que pudesse substituir o sistema utilizado até o 

momento. Busquei informações técnicas de sistemas de bombas multiplicadoras 

(D18, pergunta do passo 2). 

 

No passo 3 da fase de pré-decisão do modelo de tomada de decisão utilizado na pesquisa, 

foram consideradas três perguntas a cada entrevistado. A primeira pergunta buscou 

identificar as fontes de informação utilizadas pelo entrevistado, na busca das informações. 

O quadro 6 mostra a síntese das respostas relatadas durante as entrevistas. 

 

Quadro 6. Síntese sobre a identificação das fontes de informação mais utilizadas. 

Passo 3; Pergunta 1. 

Onde você buscou essas informações? Quais as fontes de informação que você utilizou? 

Constatou-se a existência de sistemas de informação que sustentaram ou continham as informações 

necessárias à tomada de decisão. 

Categorias identificadas nas respostas, quanto às informações necessárias: 

Auditorias de qualidade e de processo. 

Observações diretas sobre o produto ou processo. 

Controle existentes nos setores. 

Reuniões informativas. 

Assistência técnica. 

Testes práticos. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Dentre as respostas dadas constatou-se a existência de sistemas de informação que 

sustentaram ou continham as informações necessárias à tomada de decisão. Junto destes 

sistemas, foi constatado que a comunicação verbal também serviu como fonte de 

informação, isto é, opiniões e experiências passadas por outras pessoas serviram ao propósito 

da decisão a ser tomada. O quadro 20 do Apêndice E mostra a primeira pergunta e as 

respostas correspondentes ao passo 3 do roteiro utilizado. 

 

O entrevistado D4, reforçou esta percepção durante a entrevista: 

 

Não podemos olhar somente para os números. Conclui sobre a necessidade de utilizar 

o conhecimento das pessoas na resolução dos problemas. A informação principal que 

busquei foi a certeza de que havia um problema de deficiência comportamental. 
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Haviam operadores que achavam que não sabiam fazer da forma correta, devido à 

falta de habilidade (D4, primeira pergunta do passo 3). 

 

O entrevistado D1, também reforça esta percepção em seus comentários: 

 

Busquei informações com os gestores do projeto. Precisei saber deles o número de 

pessoas envolvidas, os recursos envolvidos na implantação do projeto e os impactos 

na organização (D1, primeira pergunta do passo 3). 

 

E pelo que foi exposto pelo entrevistado D20: 

 

Além do GP para validar o “tamanho do problema”, busquei informações com as 

pessoas envolvidas no processo, os instrutores e o supervisor do setor, pois eles 

tinham relatórios dos registros das interferências (E20, primeira pergunta do passo 

3). 

 

Durante as entrevistas, também foram citadas outras fontes de informação, sendo elas: 

 Projetos similares já implantados na organização; 

 Auditorias de qualidade e de processo; 

 Observações diretas sobre o produto ou processo; 

 Controle existentes nos setores; 

 Reuniões informativas; 

 Assistência técnica; 

 Testes práticos. 

 

A segunda pergunta do passo 3 direcionada aos entrevistados durante a pesquisa de campo 

buscou identificar como os entrevistados obtiveram as informações necessárias para a 

tomada de decisão. O quadro 7 mostra o resumo das respostas a esta pergunta. 
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Quadro 7. Síntese das respostas sobre o processo de busca de informação pelos gestores. 

Passo 3; Pergunta 2. 

Como você obteve essas informações? 

Dezoito entrevistados citaram as fontes digitais. 

Dez entrevistados relataram ter utilizado a comunicação verbal. 

Oito entrevistados relataram terem utilizado a observação direta sobre os processos. 

Um entrevistado citou ter feito uso do conhecimento prévio para obtenção da informação. 

Um entrevistado comentou ter utilizado entrevistas para obter as informações que precisava. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Neste sentido, a pergunta mantinha o objetivo de identificar a forma de apresentação das 

informações (papel, meio eletrônico/online, comunicação verbal) e se houve algum sistema 

de informação que auxiliou na obtenção destas informações. O quadro 21 do Apêndice E 

mostra a segunda pergunta e as respostas correspondentes ao passo 3.  

 

Assim considerando, as respostas foram dadas das formas mais diversas, com alguns 

destaques para as consultas digitais nos sistemas de informação disponibilizados pela 

organização, sendo que, dos vintes entrevistados: 

 Dezoito entrevistados citaram as fontes digitais (sistemas de informação integrados 

utilizados na Organização Alfa) como forma de obtenção das informações; 

 Dez entrevistados relataram ter utilizado a comunicação verbal com outros gestores, 

técnicos e funcionários com atuação operacional como forma de obter as 

informações que necessitavam para a tomada de decisão; 

 Oito entrevistados relataram terem utilizado a observação direta sobre os processos, 

sobre as formas como as pessoas trabalhavam ou mesmo sobre as máquinas, para 

obtenção das informações que precisavam para decidir; 

 Um entrevistado citou ter feito uso do conhecimento prévio para obtenção da 

informação; 

 Um entrevistado comentou ter utilizado entrevistas para obter as informações que 

precisava. 

 

O entrevistado D2, relatou a seguinte forma de obtenção das informações: 
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Eu precisei utilizar avaliações de desempenho dos gestores para conseguir 

correlacionar as habilidades de cada um com as exigências dos setores dos quais eles 

atuariam. Diante disso, também busquei na memória as atuações de cada um dos 

gestores, os problemas já resolvidos e as dificuldades que já tinham passados em cada 

setor (D2, segunda pergunta do passo 3). 

 

O entrevistado D8, relatou ter utilizado observações diretas para obtenção do local em que 

os produtos apresentavam as quebras: 

 

Precisei acompanhar o deslocamento dos produtos para conseguir identificar a região 

do produto que quebrava. Isto me ajudou a avaliar também o trajeto, que apresentava 

vários problemas no piso e que podiam estar relacionados com as quebras das peças 

(D8, segunda pergunta do passo 3). 

 

A terceira pergunta procurou entendimento dos motivos pelos quais os entrevistados 

escolheram as fontes citadas anteriormente. Nessa pergunta, a intenção da pesquisa passou 

por identificar os aspectos relacionados à acessibilidade, o tempo e o custo de acesso, a 

qualidade, importância; a confiabilidade, relevância e pertinência das fontes de informação 

reconhecidas pelos entrevistados. O quadro 8 traz, sucintamente, a característica de respostas 

dos entrevistados. 

 

Quadro 8. Síntese dos principais critérios para escolha de fontes de informação.  

Passo 3; Pergunta 3. 

Por que você escolheu essas fontes de informação? 

Caracterizados nos relatos dos entrevistados dois principais aspectos quanto ao motivo da escolha 

das fontes de informação: a disponibilidade e a segurança nas fontes de informação. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Nesta pergunta ficou caracterizado nos relatos dos entrevistados dois principais aspectos 

quanto ao motivo da escolha das fontes de informação: a disponibilidade e a segurança nas 

fontes de informação. Foi observada que a facilidade de acesso e a segurança estavam 

relacionadas aos sistemas de informação disponíveis, na maioria dos relatos. Os 

entrevistados que relataram terem obtido informações por meio eletrônico, digital ou mesmo 

online, também relataram a facilidade no acesso e a segurança nas informações obtidas. O 
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quadro 22 do Apêndice E mostra a terceira pergunta e as respostas correspondentes ao passo 

3. 

 

O 4º passo, último da fase da pré-decisão, constou de apenas uma pergunta, que buscou 

identificar se as informações obtidas pelo entrevistado foram efetivamente encontradas e se 

estas serviram para ajudá-lo na tomada de decisão. O quadro 9 mostra a característica 

principal das respostas dos entrevistados. 

 

Quadro 9. Síntese do conteúdo informacional obtido para a tomada de decisão. 

Passo 4; Pergunta 1. 

Quais informações você conseguiu para tomar sua decisão? As informações que você buscava foram 

encontradas? Serviram para ajudá-lo no momento de sua decisão? 

Todos os entrevistados disseram ter encontrado as informações que precisavam. 

Vários sistemas de informação comuns foram citados como fornecedores das informações que 

serviram efetivamente à tomada de decisão. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

A pergunta incluída neste passo 4 reforça, de certa forma, a segunda pergunta do passo 3, 

feita aos entrevistados, que abordou a forma através das quais eles obtiveram as informações, 

levando em conta os meios físicos, digitais ou mesmo verbais. Quanto às respostas à 

pergunta do passo 4, todos os entrevistados disseram ter encontrado as informações que 

precisavam. A esta pergunta os entrevistados apresentaram respostas que variaram de acordo 

com o Incidente Crítico apresentado por eles, isto é, as respostas variaram quanto ao tipo de 

decisão a ser tomada. Entretanto, vários sistemas de informação comuns foram citados como 

fornecedores das informações que serviram efetivamente à tomada de decisão. Este aspecto 

pode ser observado nas respostas dos entrevistados. 

 

O entrevistado D3, apresentou o seguinte discurso durante a entrevista: 

 

Eu fiz um desdobramento dos defeitos de forma que relacionei os mesmos com o 

problema relatado. Tive que buscar a eficiência das peças no Analítico e fazer uns 

gráficos para elencar as prioridades (D3, pergunta do passo 4). 

 

O entrevistado D8, relatou que: 
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Todas as informações foram obtidas nos sistemas de informação: a incidência de 

quebras referente ao problema e a estratificação. Para informações mais específicas, 

tive que criar testes para validar a condição proposta (D8, pergunta do passo 4).  

 

Entretanto, algumas informações foram obtidas por outros meios, reforçando aquelas obtidas 

nos sistemas de informação. O Entrevistado D2, ao propor a realocação dos gestores em 

postos nos quais apresentariam o melhor rendimento, relatou: 

 

Tratavam-se de informações relativas aos gestores, sobre suas atuações em situações 

distintas, como na gestão de pessoas, na gestão do processo, no comportamento sob 

pressão, na capacidade analítica sobre o processo e no próprio conhecimento do 

processo (D2, pergunta do passo 4). 

 

Outros entrevistados também relataram que, além dos sistemas de informação, as 

informações foram encontradas em outros meios: pela observação direta do processo ou pelo 

feedback dado por outros gestores sobre o problema gerado. 

 

4.5 Percepções acerca da influência do uso dos sistemas de informação na fase de 

decisão 

Nesta seção o objeto de análise passou a estar direcionado ao Incidente Crítico propriamente 

dito, isto é, na análise das informações que mais influenciaram os entrevistados no momento 

da tomada de decisão. O resumo das respostas a esta fase pode ser visto no quadro 10. 

 

Quadro 10. Síntese sobre o que mais influenciou nas decisões citadas pelos gestores. 

Passo 5; Pergunta 1. 

Com base nas informações que obteve, o que mais influenciou na sua decisão final? 

Treze entrevistados relacionaram nas respostas influências originadas diretamente dos sistemas de 

informação. 

Experiência prévia e até mesmo a criação de um novo sistema de informação individual. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Durante a pesquisa de campo, esta fase consistiu em apenas um passo, identificado como 

passo 5 ou “Decisão”. Nele foi incluída apenas uma pergunta, que buscou identificar qual a 



93 

 

 
 
 

fonte e/ou informação foram mais importantes para a decisão, conforme mostrado no quadro 

24 do Apêndice F. 

 

No presente estudo o pesquisador procurou evidências das fontes de informação estarem 

relacionadas aos sistemas de informação utilizados pela Organização Alfa, bem como 

relacioná-las a fatores que influenciaram as decisões mencionadas, como intuição, 

experiência do entrevistado, tempo para decidir, qualidade, disponibilidade, confiança na 

informação obtida e agilidade, dentre outros aspectos ou características que poderiam ter 

sido considerados pelos entrevistados.  

 

Quanto às respostas obtidas no passo 5, observou-se que treze entrevistados relacionaram 

nas respostas influências originadas diretamente dos sistemas de informação, o que ficou 

reforçado nos relatos do entrevistado D19: 

 

A informação mais relevante e que influenciou a decisão foi a quantidade de 

problemas associados à manutenção do sistema, bem como a quantidade de peças 

substituídas durante um período (D19, pergunta do passo 5). 

 

O entrevistado D5, também reforçou a influência dos sistemas de informação: 

 

O mais relevante veio do GP, que mostrou após as análises que haviam oportunidades 

no ganho da produtividade. Eu sei que tive que fazer várias observações, mas a 

possibilidade de melhorar o “meu número” falou mais alto (D5, pergunta do passo 

5). 

 

O entrevistado D14 afirmou que: 

 

Os sistemas de informação da qualidade foram mais relevantes. Verificar que o índice 

de deformação do produto não estava em conformidade com padrões considerados 

pela empresa me chamou muito a atenção (D14, pergunta do passo 5). 

 

Houve relatos em que a observação direta reforçou as informações obtidas pelos sistemas de 

informação, o que pôde ser comprovado nos argumentos do entrevistado D4: 

 

Após toda a análise, constatei que não havia “uma equipe” no setor, não havia a 

interação das pessoas com esta finalidade. As informações que vieram das pessoas, 

dos funcionários do setor, foi o que mais influenciou a decisão a ser tomada (D4, 

pergunta do passo 5). 
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Alguns relatos apontaram para a tomada de decisões influenciadas pela experiência prévia e 

até mesmo para a criação de um novo sistema de informação individual, para utilização do 

próprio gestor, como cita o entrevistado D2: 

 

Olha, eu precisava tornar a rotina estável, o que não estava acontecendo. Então, 

alguns pontos foram necessários e me influenciaram: Precisava de uma rotina, 

conhecia as características dos diferentes postos de gestão e passei a estudar as 

características dos gestores e em quais postos elas melhor seriam aproveitadas. A 

descoberta da possibilidade em unir estes dois aspectos foi decisivo e me influenciou 

consideravelmente para tomar a decisão (D2, pergunta do passo 5). 

 

Durante a entrevista a D13, o mesmo afirmou que: 

 

Foi uma decisão tomada a médio prazo. Dentro deste prazo de avaliação, houve a 

confirmação de que do funcionário não se poderia extrair mais nada além da sua 

entrega até o momento. O Feedback de outros gestores foi o que mais influenciou a 

minha tomada de decisão (D13, pergunta do passo 5). 

 

4.6 Percepções acerca da influência do uso dos sistemas de informação na fase de pós-

decisão 

Na fase de pós-decisão, terceira e última fase do Modelo para Tomada de Decisões 

Estratégicas baseado em Sistemas e Fluxos Informacionais, houve a busca pelo pesquisador 

de evidências sobre o uso dos sistemas de informação após a decisão tomada. Neste 

momento, os entrevistados foram solicitados a responderem a seis questões distribuídas em 

quatro passos, sendo que o passo 6 contou com apenas uma pergunta; o passo 7 com duas 

perguntas; o passo 8 com outras duas perguntas e, o passo nove com apenas uma pergunta. 

Assim se manteve estruturada a fase de pós-decisão do modelo de tomada de decisão 

proposto, conforme mostrado nos quadros do Apêndice G. 

 

No sexto passo, buscou-se entender se a decisão tomada foi implementada, colocada em 

prática. Em todas as entrevistas foi considerado pelo entrevistado a implementação da 

tomada de decisão, sendo que, em vários relatos, houve a utilização dos sistemas de 

informação como suporte à implementação. O quadro 11 mostra o resumo das respostas dos 

entrevistados. 
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Quadro 11. Síntese das respostas: Formas de implementação da decisão. 

Passo 6; Pergunta 1. 

Depois de tomada a decisão, como ela foi implementada / colocada em prática? 

Implementação com o uso de ferramentas da qualidade como o PDCA. 

O uso de reuniões informativas, aplicações de instruções de trabalho também foram recursos 

considerados e que apoiaram na implementação. 

Desenvolvimento de novos sistemas de controle e de informação. 

Criação de dispositivos e novas peças para equipamentos. 

Mudança e adaptações em equipamentos. 

Auditorias de processo e de produtos. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Foram relatadas várias formas de implementação, como o uso de ferramentas da qualidade 

como o PDCA. O uso de reuniões informativas e aplicações de instruções de trabalho 

também foram recursos considerados e que apoiaram na implementação. 

 

O entrevistado D2 considerou a implementação da tomada de decisão a partir de avaliações 

dos indicadores de desempenho e a observação do gestor quanto ao comportamento de cada 

um deles. Algumas implementações culminaram em desenvolvimento de novos sistemas de 

controle e de informação, conforme relatado pelo entrevistado D10: 

 

Desenvolvemos um sistema para acompanhamento interno da produção, com 

definições de contagens diárias dos estoques. Definimos ainda um indicador que 

envolvia a quantidade de moldes produzidos diariamente, por fundidor, adotando 

uma avaliação quantitativa dos check list realizados pelos supervisores de fundição, 

meus clientes (D10, pergunta do passo 6). 

 

O entrevistado D19 reforça o surgimento de novos sistemas após a decisão tomada: 

 

Após estudos que realizamos, sobre a viabilidade do sistema, foi instalado um 

sistema automatizado de controle e informação do consumo de água dos poços 

artesianos, que contou com indicadores horários de consumo, com alertas do limite 

outorgado e desligamento automático caso o limite seja alcançado (D19, pergunta do 

passo 6). 

 

Houve também implementações que envolveram a criação de dispositivos e novas peças 

para equipamentos, como relata o entrevistado D20: 
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Fizemos testes de um protótipo que reforçasse as partes que apresentavam 

necessidade de substituição. Após a aprovação, o protótipo foi implementado em 

todos os outros equipamentos que apresentavam o mesmo problema (D20, pergunta 

do passo 6). 

 

Alguns entrevistados fizeram a implementação da decisão baseando-se em: 

 Reuniões mensais com o envolvimento da liderança da organização; 

 Convite às pessoas para discutirem os problemas, como forma de maior participação 

e estimulando os funcionários a contribuírem com sua experiência; 

 Mudança e adaptações em equipamentos; 

 Treinamento dos gestores e dos funcionários; 

 Auditorias de processo e de produtos. 

 

No sétimo passo do modelo para tomada de decisão utilizado na pesquisa de campo, buscou-

se o entendimento sobre a avaliação da decisão tomada. Aos entrevistados foram realizadas 

duas perguntas. A primeira serviu para identificar se houve algum procedimento para 

avaliação do processo de decisão, bem como dos resultados obtidos. A segunda pergunta 

prestou-se a identificar se algum sistema de informação auxiliou o entrevistado na avaliação 

da tomada de decisão. O quadro 12 mostra, resumidamente, o resumo das respostas dos 

entrevistados.  

 

Quadro 12. Procedimento para avaliação da decisão e o uso de sistemas para este fim. 

Passo 7; Pergunta 1. 

Houve algum procedimento para avaliar a decisão 

tomada e implementada? 

Passo 7; Pergunta 2. 

Como os sistemas de informação auxiliaram na 

avaliação da tomada de decisão? 

Todos os entrevistados relataram ter utilizado um 

procedimento para avaliar a tomada de decisão 

relatada por eles. 

Dezessete entrevistados relataram ter utilizado um 

sistema de informação como apoio na avaliação da 

tomada de decisão. 

“Indicadores do nosso processo”. 

“O cronograma de execução das tarefas do setor 

mostrou evolução”. 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Devido à relação existente entre as duas perguntas, nesta seção elas foram conjuntamente 

analisadas. O quadro 26 do Apêndice G mostra as questões direcionados aos entrevistados, 

referentes ao passo 7. 

 

Quanto à primeira pergunta do passo 7, dos vinte entrevistados, todos relataram ter utilizado 

um procedimento para avaliar a tomada de decisão relatada por eles. Destes, dezessete 

entrevistados relataram ter utilizado um sistema de informação como apoio na avaliação da 

tomada de decisão. O entrevistado D2 apresentou os seguintes comentários durante a 

entrevista: 

 

Sim. Foram considerados os indicadores do nosso processo. Utilizei os resultados de 

desempenho dos nossos produtos. Então, criei um diagrama com as características de 

cada gestor. Também considerei as necessidades de cada posto de gestão. Como fonte 

de informação dos resultados de processo, utilizei o Analítico de qualidade para obter 

a performance dos produtos em cada processo (D2, primeira pergunta do passo 7). 

 

O entrevistado D4 reforça: 

 

O Analítico de qualidade auxiliou na forma de direcionar os esforços. Este sistema 

mostrou o desdobramento dos resultados obtidos antes e depois da tomada de 

decisão. Então pude entender que estávamos no caminho certo (D4, primeira 

pergunta do passo 7). 

 

Para explicar quais procedimentos aplicou na tomada de decisão, o entrevistado D8 relatou: 

 

Sim. A decisão em si envolvia a redução da velocidade de deslocamento das 

máquinas. Tive que acompanhar e observar o processo de deslocamento e 

estabilidade das peças com o novo limite de velocidade. O GP auxiliou como um 

sistema que tem o registro dos tempos de operação e dos métodos (D8, segunda 

pergunta do passo 7). 

 

O entrevistado D13 relata ter utilizado outras formas de avaliação juntamente com o uso de 

sistemas de informação: 

 

O cronograma de execução das tarefas do setor mostrou evolução após a tomada de 

decisão. Os indicadores de qualidade mostraram a evolução dos produtos. Além 

disso, os feedbacks de outros gestores auxiliaram efetivamente. O problema de 

relacionamento com os outros funcionários também foi resolvido (D13, segunda 

pergunta do passo 7). 
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O passo 8, penúltimo desta seção, direcionou duas perguntas aos entrevistados, com a 

finalidade de identificar, na primeira questão, se a tomada de decisão foi registrada, quem 

foi o autor do registro e quais os motivos deste registro. Nas situações em que o registro não 

foi realizado, o pesquisador questionou sobre a visão do entrevistado sobre tal ação, 

verificando se o mesmo entendeu ser importante o registro das tomadas de decisão na 

Organização Alfa, bem como as possíveis pessoas que poderiam cuidar deste trabalho.  

 

A segunda pergunta desta seção teve o objetivo de identificar se algum sistema de 

informação foi utilizado para se fazer o registro e, se estes sistemas apresentaram os recursos 

adequados para tal fim. Buscando o melhor entendimento durante a análise desta seção, as 

duas perguntas foram analisadas em conjunto, pois ambas mantêm uma relação de 

importante complementaridade. O quadro 13 mostra a síntese das respostas dos 

entrevistados. 

 

Quadro 13. Registro das decisões e o uso de sistemas de informação para este fim. 

Passo 8; Pergunta 1. 

Esta decisão foi registrada, de alguma forma, na 

empresa? 

Passo 8; Pergunta 2. 

Quais sistemas de informação são utilizados para 

este registro? Eles apresentam os recursos 

adequados para o registro? 

Dezoito dos vinte entrevistados relataram que 

a decisão tomada foi registrada.  

Os mesmos entrevistados que responderam 

positivamente também afirmaram terem utilizado 

sistemas de informação para este fim. 

SAP; GP /Krontime; Nove entrevistados relataram 

entre outras formas de registro, a utilização de e-

mails para registro. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Na primeira pergunta, dezoito dos vinte entrevistados relataram que a decisão tomada foi 

registrada. Apenas os entrevistados D2 e D4 afirmaram não terem realizado nenhum registro 

da decisão. Na segunda pergunta, os mesmos entrevistados que responderam positivamente 

quanto ao registro, também afirmaram terem utilizado sistemas de informação para este fim. 

 

Conforme pode ser visto no quadro 27 do Apêndice G, os entrevistados relataram a utilização 

dos principais sistemas de informação disponibilizados pela Organização Alfa. No entanto, 
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outros meios de registro também foram utilizados. Para o entrevistado D5, o registro ficou 

formalizado na utilização de um procedimento operacional padrão, convertendo as decisões 

em ações descritas, passo a passo. O entrevistado D8 afirma ter utilizado registros 

procedimentais de tempos de operação, no GP e no Krontime. Para o entrevistado D19, o 

registro foi garantido. Ele mesmo afirma que: 

 

Utilizamos o SAP, através das ordens de comprar das peças, desenho técnico da nova 

instalação, prevendo a eliminação dos dispositivos antigos e instalação dos novos 

boosters (D19, primeira pergunta do passo 8). 

 

O Entrevistado D10, reforça a importância dada ao registro: 

 

A ideia era, então, registrar todas as informações e fazer a relação entre o 

cumprimento da produção e as verificações geradas pelos supervisores. Para isso, 

utilizei planilhas eletrônicas e formulários (D10, segunda pergunta do passo 8). 

 

Nove entrevistados relataram, entre outras formas de registro, a utilização de e-mails para 

registro da tomada de decisão. 

 

O nono passo, último desta seção, buscou identificar se houve divulgação da tomada de 

decisão relatada pelo entrevistado. Assim, a seção contou com apenas uma pergunta que 

buscou também o entendimento sobre quais sistemas de informação foram utilizados ou que 

serviram à divulgação da tomada de decisão. O quadro 14 mostra a síntese das respostas dos 

entrevistados. 
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Quadro 14. Divulgação da decisão para outros gestores e o uso de sistemas de informação 

para este fim. 

Passo 9; Pergunta 1. 

Esta decisão foi divulgada para outros gestores? Quais sistemas de informação foram utilizados para a 

divulgação? 

Relatos de diversas formas de divulgação. 

Apenas dois entrevistados não consideraram que a decisão tomada foi divulgada. 

Quatorze indicaram que o meio de divulgação ocorreu em reuniões. 

Quatorze entrevistados relataram a utilização dos sistemas de informação utilizados como meio de 

divulgação da tomada de decisão.  

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Conforme mostrado no quadro 28 do Apêndice G, os entrevistados relataram diversas formas 

em que se deu a divulgação. Apenas dois entrevistados afirmaram que a decisão tomada não 

foi divulgada. Tanto o entrevistado D2, quanto o D6, não consideraram que houve uma 

divulgação, mas apenas o compartilhamento da tomada de decisão com o superior imediato.  

 

O entrevistado D1 relatou que a divulgação da tomada de decisão foi realizada através de 

apresentações aos outros gestores, além da confecção de um book fotográfico e cronológico.  

 

Dentre os entrevistados, quatorze indicaram que o meio de divulgação ocorreu em reuniões, 

com a presença dos gestores da Organização Alfa. Estas reuniões foram promovidas 

mensalmente, tratando-se de um projeto de melhoria contínua e motivação. Outro meio de 

divulgação citado por oito dos entrevistados referiu-se ao e-mail.  

 

Quanto aos sistemas de informação utilizados como meio de divulgação da tomada de 

decisão, quatorze entrevistados relataram sua utilização. Nestes casos, estão incluídas as 

reuniões formais, denominadas reuniões gerenciais na Organização Alfa. Estas reuniões têm 

periodicidade mensal e têm a característica de serem informativas quanto aos indicadores do 

projeto de melhoria contínua, bem como para a divulgação dos trabalhos realizados pelos 

gestores e suas equipes, que agregaram valor aos produtos ou processos da Organização 

Alfa. 
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O entrevistado D16 relatou que a divulgação foi realizada com a utilização de um sistema 

de informação corporativo, em que as regras e normas foram inseridas para que outros 

gestores pudessem ter acesso. Este sistema de informação conta com a possibilidade de 

confecção de relatórios, que explicam os ganhos obtidos com a decisão tomada. 

 

O Entrevistado D18 relatou que a divulgação da tomada de decisão foi realizada por meio 

de reuniões formais, envio do relatório para outras unidades do grupo, obtendo abrangência 

internacional. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As organizações vêm sofrendo mudanças importantes em seus meios de produção e de 

serviços e, cada vez mais, as atividades realizadas precisam agregar valor, isto é, abarcarem 

as características e aspectos desejados pelos clientes, ao menor custo possível, e no tempo 

certo. Além disso, com as constantes inovações que surgem a cada dia, os profissionais 

necessitam estar alinhados às novas maneiras de fazer, às novas formas de pensar o mundo 

e, acima de tudo, a transformar as ideias em realizações. Em verdade, a concretização de 

uma ideia depende de um fator importante discutido ao longo deste trabalho: a tomada de 

decisão, que carrega aspectos do comportamento humano, da personalidade do indivíduo, 

do conhecimento e do meio em que atua. Desta interação dos profissionais com o meio surge 

a necessidade das informações e o emprego delas em suas atividades cotidianas, bem como 

no apoio à tomada de decisão. O desafio dos dias atuais é, sobretudo, manter uma boa 

harmonia entre a informação necessária dentre todas aquelas disponíveis, sendo este um dos 

aspectos – a capacidade analítica com a habilidade de “juntar as peças” – que destacam os 

bons profissionais. 

 

Esta dissertação teve como objetivo principal analisar como os sistemas de informação são 

usados nos processos de tomada de decisão em uma organização com fins à produção de 

louças sanitárias, denominada neste trabalho como Organização Alfa, localizada na cidade 

de Santa Luzia, Minas Gerais. 

 

Como orientação metodológica, optou-se por uma pesquisa qualitativa, com uma abordagem 

descritiva, através do método do estudo de caso, com a realização de entrevistas individuais 

em profundidade junto aos gestores da organização. O autor teve interação contínua, atuando 

como observador participante. 

 

Para que fosse possível responder ao objetivo geral, três objetivos específicos foram 

definidos.  

 

O primeiro objetivo específico abordou a descrição das funcionalidades dos sistemas de 

informação utilizados na organização. Ficou evidente durante as análises dos resultados, que 

os sistemas de informação disponíveis na Organização Alfa contam com recursos e 
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indicadores que mantêm estreita relação com a rotina dos gestores. Estes sistemas 

apresentam finalidades variadas, o que possibilita ao gestor explorar diversas informações 

para decidir uma ação sobre uma situação ou problema, desde melhorias em produtos, em 

processos de inovação, na produção, na condução do fluxo produtivo, na avaliação das 

tarefas ou mesmo nos controles relacionados aos recursos humanos. 

 

Associada a estas características surgiu outra observação durante a análise das informações 

e dos resultados, que diz respeito à capacidade que estes sistemas têm em manter 

informações que atendam a todos os níveis, desde o nível operacional, passando pelo nível 

gerencial e abarcando o nível estratégico da organização. 

 

Uma situação importante observada na realidade da Organização Alfa foi que, ao mesmo 

tempo em que se observou sistemas de informação corporativos, ou mesmo sistemas 

terceirizados, com recursos definidos pelos seus fornecedores, também se observou a 

existência de sistemas de informação desenvolvidos pela organização e até mesmo pelos 

gestores, sistemas estes que apresentaram recursos específicos, ora para sustentar as decisões 

tomadas, ora no armazenamento de dados locais, como foi a tomada de decisão descrita pelo 

entrevistado D19, que percebeu a necessidade de desenvolvimento de um sistema que 

controlasse o processo de consumo de água da organização; do entrevistado D2, que 

desenvolveu uma maneira de manter as informações dos seus supervisores, alinhando as 

habilidades e competências de cada um deles com as características dos postos de gestão e; 

do entrevistado D10 que desenvolveu uma forma de gerenciar os indicadores de produção e 

eficiência do seu setor. 

 

Ainda sobre as funcionalidades dos sistemas de informação utilizados, ressalta-se a 

capacidade de interação que os mesmos possuem, ora complementando-se para entregar ao 

usuário uma informação mais estratificada dos processos, ora disponibilizando a informação 

mais geral, facilitando a análise de cenários. 

 

Neste sentido, ficou evidenciado logo nos primeiros passos do Modelo para Tomada de 

Decisões Estratégicas baseado em Sistemas e Fluxos Informacionais, proposto pelo autor e 

utilizado na pesquisa, que as características e funcionalidades dos sistemas de informação 

são importantes e levadas em consideração pelos gestores durante o processo decisório. Este 
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aspecto ficou evidenciado nas respostas às perguntas dos passos do modelo de decisão, nos 

momentos de pré-decisão e pós-decisão. Reforçando esta visão, a maioria dos entrevistados 

relataram utilizar e terem obtido as informações a partir dos sistemas de informação 

disponíveis. 

 

Uma oportunidade dos sistemas utilizados diz respeito a capacidade de os mesmos 

suportarem a divulgação das decisões tomadas. Durante as entrevistas vários gestores 

relataram terem feito a divulgação da tomada de decisão, bem como dos resultados oriundos 

das ações. Entretanto a divulgação foi efetivada principalmente por reuniões gerenciais que 

ocorrem mensalmente. Neste sentido, o Modelo para Tomada de Decisões Estratégicas 

baseado em Sistemas e Fluxos Informacionais manteve importante consonância com as 

funcionalidades dos sistemas de informação levados em conta nos processos decisórios 

estudados. Em todas as fases do processo de decisão considerado no modelo, as funções dos 

sistemas mostraram eficácia na condução analítica da decisão. 

 

O segundo objetivo específico buscou identificar quais os fatores e sistemas são utilizados 

pelos gestores nos processos de decisão. Conforme a observação realizada, bem como a 

análise das informações obtidas através das entrevistas, percebe-se que os sistemas de 

informação estão presentes nos processos de decisão, sobretudo suportando com 

informações sobre os processos de produção, dos resultados e de pessoas. 

 

Nas análises das entrevistas, ficou destacado o uso disseminado do aplicativo denominado 

Analítico de Qualidade, caracterizado por ser um banco de dados de produção, de anomalias, 

de resultados e metas relacionado à principal atividade da organização. Neste sistema de 

informação são acumulados dados que podem ser desdobrados em períodos, setores, famílias 

de produtos similares, máquinas, bem como outras variáveis, com capacidade tabular e 

gráfica, aumentando o nível de detalhes e atribuindo maior confiabilidade para a análise dos 

gestores.  

 

Como observador participante e também usuário deste sistema, nota-se uma relação 

importante da rotina de trabalho dos gestores com este meio de obter as informações. No 

dia-a-dia da organização, as informações obtidas a partir deste sistema são discutidas em 

reuniões setoriais, reuniões para desenvolvimento de produtos e processos, além de servirem 
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como referência para processos internos e externos, quando comparados com outras 

unidades, em outras regiões do país. Neste sentido, o aplicativo torna-se, efetivamente, um 

sistema de informação de uso disseminado na organização. 

 

Outros sistemas também apresentam usos frequentes e similares ao Analítico de Qualidade. 

O GP (Gestão da Produção) destacou-se como um sistema de informação bastante citado nas 

entrevistas dos gestores como fonte de informação, por conter informações relevantes para 

a tomada de decisão e por acumular dados e informações oriundas de todos os setores da 

organização, oferecendo aos gestores diversas formas de análises e comparações de 

produtividade, dos procedimentos operacionais, da evolução dos processos e dos 

rendimentos dos postos de trabalho. Numa visão participativa, foi possível verificar ser este 

sistema capaz de oferecer informações precisas e atualizadas da evolução produtiva da 

organização, além de manter um padrão de informação que possa ser comparado com outras 

fábricas, em outras regiões. 

 

Um fator importante destacado pelos entrevistados diz respeito ao uso da observação direta 

sobre os processos, como forma de obter informações e tomar as decisões. Alguns gestores 

comentaram ser a observação a principal fonte de informação na tomada de decisão. Foi 

possível constatar como observador participante, ser a observação direta uma característica 

marcante na rotina dos gestores, devido à natureza dos processos produtivos e sua relação 

com outros gestores e trabalhadores operacionais. 

 

O Modelo para Tomada de Decisões Estratégicas baseado em Sistemas e Fluxos 

Informacionais adequou-se eficazmente aos sistemas de informação utilizados, bem como 

aos fatores a eles associados, às categorias de uso das informações e suas especialidades. O 

modelo corrobora os efeitos das decisões tomadas pelos entrevistados quando os sistemas 

foram utilizados. 

 

O terceiro objetivo específico buscou identificar como os sistemas de informação suportam 

as decisões tomadas pelos gestores. Ficou evidenciado que, na fase de pré-decisão os 

sistemas de informação utilizados sustentam as informações relevantes à tomada de decisão, 

assegurando as análises e apoiando os gestores na decisão.  
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A fase que caracterizou o momento da decisão propriamente dito, no modelo proposto, ficou 

marcada nas entrevistas pela influência das informações contidas nos sistemas e que 

serviram para a tomada de decisão dos gestores. Este fato pôde ser percebido em diversas 

entrevistas, nas quais vários sistemas foram mencionados. 

 

Na fase de pós-decisão os sistemas também são citados como importantes e utilizados nos 

passos que se relacionam à avaliação, ao registro e à divulgação da decisão. No entanto, 

houve maior apoio e suporte dos sistemas nas fases que mencionam a avaliação e o registro 

da tomada de decisão. Na observação participativa realizada, foi constatado que o fato dos 

sistemas acumularem informações e dados ao longo de um tempo relativamente prolongado, 

os gestores podem fazer avaliações de cenários e situações ao longo de períodos que 

favorecem a avaliação da tomada de decisão. Esta característica foi observada em todos os 

sistemas utilizados pela organização. 

 

O presente trabalho demonstrou que os sistemas de informação são, efetivamente, utilizados 

nos processos de tomada de decisão na Organização Alfa, considerando todas as fases do 

Modelo para Tomada de Decisões Estratégicas baseado em Sistemas e Fluxos 

Informacionais. Este trabalho possibilitou ao autor contemplar o tema “tomada de decisão” 

por diferentes pontos de vista, pelo olhar de outros gestores, na experiência de vários autores 

estudados, servindo-se de ponderações à sua própria forma de posicionar-se frente aos fatos 

e situações. Torna-se oportuno destacar a importância da pesquisa na evolução da vida 

acadêmica, nas relações sociais e na forma de perceber os comportamentos e atitudes. O 

objeto de estudo quando tratado com racionalidade e propósito muda o indivíduo em sua 

essência, na maturidade e na responsabilidade que ele passa a considerar frente aos fatos. 

 

Recomenda-se ainda novos estudos que possam pôr à prova o modelo de tomada de decisão 

utilizado neste trabalho, em situações onde as rotinas organizacionais são preenchidas por 

ambientes de incerteza, cujos produtos ou serviços originam-se de processos de inovação ou 

mesmo onde a criatividade seja um constructo de destaque para a tomada de decisão. 
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APÊNDICES 

Apêndice A. Roteiro sobre processo decisório – tomada de decisão estratégica. Proposto 

pelo pesquisador, baseado em por Mafra Pereira (2011). 

1º BLOCO: O INDIVÍDUO 

 

A. Dados e características pessoais e profissionais 
 

1. Sexo. 
Masculino 
Feminino 
 

2. Idade. 
18 a 24 anos 
25 a 31 anos 
32 a 38 anos 
39 a 41 anos 
42 a 46 anos 
47 a 51 anos 
52 a 56 anos 
57 a 61 anos 
 

3. Nível de instrução. 
Ensino Fundamental    
Ensino Médio 
Ensino Técnico 
Superior (incompleto)    
Superior (completo) 
Pós-graduação (incompleto)    
Pós-graduação (completo)    
Mestrado (incompleto) 
Mestrado (completo)    
Doutorado 
 

4. Área de Formação. 

 

5. Setor da organização onde atua. 
 

6. Tempo na organização. 
2 a 4 anos completos. 
5 a 10 anos completos. 
11 a 15 anos completos. 
16 a 20 anos completos. 
21 a 25 anos completos. 
26 a 30 anos completos. 
31 a 35 anos completos. 
36 a 40 anos completos. 
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7. Descreva um dia de trabalho (pessoas com quem interage). 
 
 

 
 

2º BLOCO: O CONTEXTO ORGANIZACIONAL 

 

B. A empresa e o mercado de atuação 

 

8. Estrutura funcional (cargos executivos e de gerência), número de empregados / porte. 
 
 

 
 

3º BLOCO: A TOMADA DE DECISÃO ESTRATÉGICA 

 

Esclarecer ao entrevistado que o estudo busca observar e coletar informações sobre o 
processo de tomada de decisão estratégica na sua empresa, ou seja, a decisão tomada pelos 
gestores e que geralmente impacta no desenvolvimento da empresa no longo prazo / no seu 
futuro. 

 

A TÉCNICA DO INCIDENTE CRÍTICO 

 

A técnica do incidente crítico é utilizada em entrevistas com o objetivo de obter informações 
sobre o comportamento humano em situações reais. Para isso, o entrevistado relata um fato 
marcante que se caracterizou como um momento de decisão. Através do relato desse 
momento (incidente crítico), são observados os comportamentos durante o relato da tomada 
de decisão, as opiniões e as impressões do entrevistado com relação ao fato narrado e os 
aspectos que caracterizaram esta situação como um momento de tomada de decisão. 

 

9. Descreva uma decisão tomada no último ano / recentemente por você em sua empresa 
que considere uma decisão do tipo "estratégica", ou seja, que tenha gerado uma 
mudança nos rumos, no desenvolvimento de sua empresa ou no setor ou área de 
trabalho. 

 

PROCESSO DECISÓRIO (APLICAR NO INCIDENTE CRÍTICO APONTADO) 

 

MOMENTO PRÉDECISÃO 

 

10. 1º PASSO. Qual foi o motivo / necessidade que fez você tomar essa decisão?  
 Verificar quais informações influenciaram / despertaram essa necessidade. 

 
11.  1º PASSO. Algum sistema de informação da empresa indicou este motivo / 

necessidade? 
 Verificar quais sistemas de informação da empresa indicaram esta necessidade.  
 Considerar se existe alguma rotina de verificação destes sistemas.  
 Verificar se algum sistema de informação utilizado gerou alguma indicação 

(FILTROS, ALERTAS, MENSAGENS INSTANTÂNEAS, AVISOS, ETC.) 
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_________________________________________________________ 
12.  1º PASSO. Quem foi(ram) responsável(eis) por identificar/despertar para a 

necessidade de se tomar essa decisão na sua empresa? 
 

 

 

13.  2º PASSO. Quais as informações que você precisava para tomar esta decisão? O que 
buscava? 
 

 Considerar os tipos de informações necessárias para a decisão (informações para o 
negócio). Verificar se os sistemas de informação da empresa continham as 
informações que buscava. 
 
 

 
____ 

14.  3º PASSO. Onde você buscou essas informações? Quais as fontes de informação 
que você utilizou? 
 

 Neste momento, deixar que o entrevistado mencione, espontaneamente, as fontes.  
 Caso os sistemas de informação não sejam citados espontaneamente, questionar se 

estes sistemas utilizados na empresa serviram como fonte.  
 No caso das fontes pessoais, identificar precisamente quem foram as pessoas citadas 

(internas ou externas à empresa). 
 
 

 

 
15.  3º PASSO. Como você obteve essas informações? 
 No caso das fontes documentais, identificar a forma de apresentação das informações 

(em papel, em meio magnético ou em meio eletrônico / online).  
 Caso os sistemas de informação não sejam citados espontaneamente, questionar se 

estes sistemas serviram como busca da informação. 
 
 

______ 
 

16.  3º PASSO. Por que você escolheu essas fontes de informação? 
 Considerar as categorias de uso da informação definidas conforme a necessidade.  
 Verificar aspectos como: Acessibilidade (tempo/custo); Qualidade; Importância 

(Confiabilidade, Relevância, Pertinência).  
 Caso os motivos de escolha dos sistemas de informação não sejam citados 

espontaneamente, questionar a respeito da escolha dos sistemas. 
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17.  4º PASSO. Quais informações você conseguiu para tomar sua decisão? As 
informações que você buscava foram encontradas? Serviram para ajudá-lo no 
momento de sua decisão? 
 
 

 
 

MOMENTO DA DECISÃO 

 

18.  5º PASSO. Com base nas informações que obteve, o que mais influenciou na sua 
decisão final? 

 Primeiramente, identificar qual fonte e/ou informação foi mais importante para a 
decisão.  

 Identificar se, além das fontes e tipos de informação utilizadas, outros fatores 
influenciaram na decisão, como: INTUIÇÃO, EXPERIÊNCIA, TEMPO PARA 
DECIDIR, etc.  

 Verificar que tipo de influência os sistemas de informação apresentaram na decisão 
(QUALIDADE, DISPONIBILIDADE, CONFIANÇA NA INFORMAÇÃO 
OBTIDA, AGILIDADE, etc.). 

 

 

 

 

19.  6º PASSO. Depois de tomada a decisão, como ela foi implementada / colocada em 
prática? 
 
 

____________________________________________________________ 
 

20.  7º PASSO. Houve algum procedimento para avaliar a decisão tomada e 
implementada? 

 Identificar “como” foi o processo de avaliação da decisão e os resultados obtidos.  
 Verificar se a utilização sistemas de informação apresenta algum tipo de avaliação 

que indique a necessidade de tomada de decisão. 

 

 

 
 

21.  7º PASSO. Como os sistemas de informação auxiliaram na avaliação da tomada de 
decisão? 

 Identificar os principais sistemas de informação que foram relevantes na tomada de 
decisão. 
____________________________________________________________ 
 

22.  8º PASSO. Esta decisão foi registrada, de alguma forma, na empresa? 
 Caso positivo, verificar se foi feito tal registro, por quem, e por que foi feito.  
 Caso negativo, verificar se o entrevistado acharia interessante sistematizar o registro 

das decisões na empresa, por que, e quem ficaria a cargo desta tarefa. 
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____ 

 

23.  8º PASSO. Quais sistemas de informação são utilizados para este registro? Eles 
apresentam os recursos adequados para o registro? 

 Identificar os principais sistemas de informação são utilizados para registro, sejam 
eles corporativos (utilizados por todos os gestores), sejam eles individuais (utilizados 
somente pelo próprio gestor). 

 

 

____________________________________________________________ 

 

24.  9º PASSO. Esta decisão foi divulgada para outros gestores? Quais sistemas de 
informação foram utilizados para a divulgação? 

 Identificar os principais sistemas de informação utilizados para a divulgação da 
decisão, sejam eles corporativos (utilizados por todos os gestores), sejam eles 
individuais (utilizados somente pelo próprio gestor). 

 

 

4º BLOCO: USO DE OUTRAS FONTES DE INFORMAÇÃO (NÃO CITADAS 
ESPONTANEAMENTE). 

 

25. Além das fontes de informação que mencionou, existe mais alguma que já utilizou 
ou costuma utilizar quando precisa tomar uma decisão? 

 Utilizar o anexo com os tipos de fontes de informação possíveis.  
 Explorar algumas em especial: Associações comerciais, feiras e eventos, jornais e 

revistas, fornecedores, clientes, legislação...  
 Explorar a Internet... 

 
 

____________________________________________________________ 
 

FINALIZANDO... 

 

Quem você recomendaria que eu conversasse sobre o processo de tomada de decisão 
estratégica na empresa e alguns temas que conversamos aqui? 
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Apêndice B. Quadro de registros do perfil dos entrevistados da Organização Alfa. 

Quadro 15. Perfil dos entrevistados da Organização Alfa. 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Entrevistado 

Decisor (D)

Cargo / Setor da organização 

onde atua
Idade

Tempo na 

organização
Formação Área de formação.

D1 Gerente Industrial 52 a 56 anos 16 a 20 anos Pós-graduação 

(completo)

Engenharia Mecânico

Pós-graduação Engenharia da 

Qualidade

Pós-graduação Gestão da Produção

Pós-graduação Negócios

D2 Gerente de Produção Fábrica 1 47 a 51 anos 26 a 30 anos Pós-graduação 

(completo)

Administração

Pós-graduação em Engenharia de 

Processos.

D3 Supervisor de Produção Fundição 2 42 a 46 anos 26 a 30 anos Pós-graduação 

(completo)

Engenharia Civil

Pós-graduação em Segurança do 

Trabalho

D4 Supervisor de Produção Fundição 

3/7

42 a 46 anos 26 a 30 anos Ensino Médio O gestor não possui formação técnica 

ou superior.

D5 Supervisor de Produção Fundição 

1/8

42 a 46 anos 16 a 20 anos Ensino Médio O gestor não possui formação técnica 

ou superior.

D6 Supervisor de Produção Fundição 9 42 a 46 anos 26 a 30 anos Superior (incompleto) Geografia

D7 Supervisor de Produção Fundição 

4/5

42 a 46 anos 26 a 30 anos Superior (completo) Engenharia Civil

D8 Supervisor de Produção Fundição 6 42 a 46 anos 21 a 25 anos Superior (completo) Direito

D9 Supervisor de Produção Esmaltação 

Fáb. 2

42 a 46 anos 21 a 25 anos Pós-graduação 

(completo)

Administração

Pós-graduação em Gestão de Pessoas

D10 Supervisor de Produção Fáb. 

Moldes

47 a 51 anos 26 a 30 anos Superior (completo) Administração

D11 Supervisor de Produção Esmaltação 

Fáb. 1

42 a 46 anos 26 a 30 anos Ensino Médio O gestor não possui formação técnica 

ou superior.

D12 Supervisor de Planejamento e 

Controle de Produção – PCP

42 a 46 anos 26 a 30 anos. Superior (completo) Ciências Contábeis

D13 Supervisor de Processos 32 a 38 anos 2 a 4 anos Superior (completo) Engenharia de Produção

D14 Supervisor de Produção Requeima 42 a 46 anos 16 a 20 anos Superior (completo) Administração

D15 Supervisor de Controle de 

Qualidade

39 a 41 anos 16 a 20 anos Pós-graduação 

(completo)

História - Graduação

Pós-graduação - História Política

Pós-graduação - Gestão Estratégica da 

Qualidade

D16 Coordenador de Recursos 

Humanos - RH

52 a 56 anos 31 a 35 anos Superior (completo) Administração.

Ciências Contábeis

D17 Coordenador Técnico 52 a 56 anos 36 a 40 anos Superior (completo) Engenharia Mecânica

Técnico em Química

D18 Coordenador de Manutenção 42 a 46 anos 21 a 25 anos Superior (completo) Tecnólogo em Eletrônica e mecânica

D19 Coordenador de Manutenção - MN 32 a 38 anos 5 a 10 anos Superior (completo) Engenharia de Automação

D20 Supervisor de Manutenção 

Mecânica

42 a 46 anos 11 a 15 anos Ensino Técnico Técnico em Mecânica
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Apêndice C. Quadro de registros do cargo dos entrevistados da Organização Alfa. 

Quadro 16. Cargo dos entrevistados e pessoas com quem interage. 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Entrevistado 

Decisor (D)
Cargo / Setor da organização onde atua Pessoas com quem cada gestor interage em sua rotina de trabalho

D1 Gerente Industrial Gerentes de Produção / Sup. Processos / Coord. de MN / Coord. RH / Eng. Projeto / Diretoria 

Produção (superior direto)

D2 Gerente de Produção Fábrica 1 Supervisor de Produção / ITO (Instrutor Técnico Operacional) / Parceiros: outros gerentes / Áreas 

de apoio: SESMIT, RH, MN / Gerente Industrial (superior imediato)

D3 Supervisor de Produção Fundição 2 Funcionários de setor / Parceiros: sup. de Produção / Ajudantes / Gerentes de Produção / Sup. 

PCP / Sup. Métodos e Processos / Sup. Controle de Qualidade

D4 Supervisor de Produção Fundição 3/7 ITO do setor / Fundidores/inspetores do setor / Supervisores de outros setores / Supervisores MP 

e técnicos de MP / Gerentes de Produção / Sup. Moldes / Setor de CQ / RH / Terceiros (limpeza)

D5 Supervisor de Produção Fundição 1/8 Operadores / ITOs / Gerentes de Produção / Gerente Industrial / Sup. de Produção / Terceiros 

(limpeza) / RH / Medicina do Trabalho / Segurança do Trabalho

D6 Supervisor de Produção Fundição 9 Interação com os pares (outros gestores) das fases de fabricação posteriores / Acompanhamento 

dos funcionários / Gerente de Produção / ITO

D7 Supervisor de Produção Fundição 4/5 Gerente de Produção / Supervisor de Produção / Coordenador de MN / PCP / Gerente Industrial / 

RH

D8 Supervisor de Produção Fundição 6 Gerente de Produção / Sup. Métodos e Processos / Gerente Industrial / Sup. Produção / 

Funcionários do setor / RH / SESMIT

D9 Supervisor de Produção Esmaltação Fáb. 2 Gerente de Produção / Instrutores técnicos Operacionais (ITO) / Gerente Industrial / Coordenador 

de Manutenção / Engenheiro de Projetos / Sup. Mecãnica / Sup. Elétrica / Terceiros (LImpeza) / 

Terceiros (manutençao mecânica e elétrica)

D10 Supervisor de Produção Fáb. Moldes Gerente de Produção / Sup. de Produção, sobretudo da fundição / Fundidores de moldes / 

Terceiros (prestadores de serviços de limpeza) / PCP / RH / Sup. MP / Coordenador de MN

D11 Supervisor de Produção Esmaltação Fáb. 1 Gerente de Produção / Instrutores Técnico Operacional - ITO ( do setor como também de outros 

setores) / Gerente Industrial / Supervisores de Produção - Setor de esmalte / Supervisores de 

Produção - Fundição /

RH / Terceiros - Limpeza / Coordenador de MN / Sup. Mecânica / Sup. Elétrica

D12 Supervisor de Planejamento e Controle de 

Produção – PCP

Gerente de Produção / Gerente Industrial / Sup. Produção - todas as fases do processo / ITO - 

Todas as fases do processo

D13 Supervisor de Processos Sup. de Produção / Técnico de Matrizaria / Técnicos de MP / Gerentes de Produção / Gerente 

Industrial / Gerente Corporativo de MP (outra unidade) / Desenvolvimento de prosutos (outra 

unidade)

D14 Supervisor de Produção Requeima Gerente de Produção / Gerente Industrial / Sup. de Produção / Sup. PCP / Sup Controle de 

Qualidade / RH / Terceiros Limpeza / Terceiros Manutenção / Coord. Manutenção / Sup. 

Mecânica / Sup. Elétrica

D15 Supervisor de Controle de Qualidade Setor de Compras / Gerente Industrial / Gerente de Produção / Chefe de desenvolvimento (outra 

unidade) / Sup. MP / Sup. de Produção / PCP / Chefe de Oficina Técnica de Produto (outra 

unidade) / ITOs (todos os setores da unidade) 

D16 Coordenador de Recursos Humanos - RH Funcionários do setor / Gerentes de produção / Supervisores / Gerente industrial / Terceiros / 

Diretoria de RH (outra unidade) / Parceiros de RH de outras unidades

D17 Coordenador Técnico Gerente Industrial / Diretor de Produção / Gerente de Produção / Sup. Massa / Sup. Esmalte / 

Coord. MN

D18 Coordenador de Manutenção Supervisor Mecânica / Supervisor Elétrica / Instrumentistas / Gerente Industrial / Gerentes de 

Produção / Terceiros - Manutenção / Funcionários (mecânicos, eletricistas) / Supervisores de 

Produção

D19 Coordenador de Manutenção - MN Coordenador de Projetos / Sup. Produção / Sup. Mecânica / Setor de Compras / Gerente de 

Produção / Terceiros (serviços de manutenção) / Gerente Industrial / Engenharia de Projetos 

(outra unidade)

D20 Supervisor de Manutenção Mecânica Gerente Industrial / Coordenador de MN / Gerentes de Produção / Supervisores de Produção / RH 

/ ITO / Funcionários do setor (mecânicos e eletricistas) / Terceiros (manutenção)
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Apêndice D. Quadro de registros da decisão relatada pelos entrevistados. 

Quadro 17. Tomada de decisão estratégica registrada pelos entrevistados. 
Entrevistado  

Decisor (D) 

Cargo / Setor da 

organização onde atua 

Descreva uma decisão tomada no último ano / recentemente por 

você em sua empresa que considere uma decisão do tipo 

"estratégica", ou seja, que tenha gerado uma mudança nos 

rumos, no desenvolvimento de sua empresa ou no setor ou área 

de trabalho. 

D1 Gerente Industrial Implantação de um projeto de gerenciamento, comunicação e 

motivação da liderança da unidade. 

Consiste em um programa mensal, em que são realizadas reuniões 

com a presença de todos os gestores da unidade, com a finalidade de 

informar e, sobretudo, proporcionar o nivelamento dos líderes sobre 

assuntos e temas de interesse e impacto na rotina de cada setor, 

consequentemente na organização. 

D2 Gerente de Produção 

Fábrica 1 

Realocação dos gestores (supervisores de produção) em função das 

características pessoais de cada um. Este conceito se aplicou 

também aos técnicos (ITO). A partir de observações do 

comportamento dos supervisores e técnicos, bem como do resultado 

da avaliação de desempenho dos mesmos, o gestor fez uma série de 

considerações a partir das competências consideradas na avaliação 

de desempenho, bem como em sua percepção dos pontos fortes de 

atuação de cada gestor, suas habilidades relacionadas à gestão de 

pessoas, à gestão do processo, ao conhecimento do processo, tempo 

de atuação na empresa, habilidades e desenvoltura analítica, entre 

outros fatores. 

D3 Supervisor de Produção 

Fundição 2 

Alteração de uma parte do molde de gesso utilizado para a produção 

de bacias, que para o modelo em produção observava-se vários 

problemas de qualidade. O problema em si consistia no agarramento 

da peça ao ser retirada do molde, impossibilitando seu 

destacamento, causando defeitos e improdutividades devido ao 

retrabalho. A alteração (tomada de decisão) consistiu em inserir 

nesta parte do molde o que se denomina como spagless, um sistema 

de injeção de ar que melhora consideravelmente o destacamento, 

sendo a solução aplicada ao problema descrito inicialmente. 
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D4 Supervisor de Produção 

Fundição 3/7 

Havia um problema relacionado à qualidade de um produto 

fabricado no setor. O gestor proporcionou que os funcionários do 

setor, que tinham um resultado melhor em alguns produtos e nos 

processos, que pudessem ajudar àqueles que não estavam com os 

mesmos níveis de qualidade e desempenho nos processos. O gestor 

decidiu que iria fazer um PDCA para resolução dos problemas. 

Decidiu também que seria necessário delegar mais responsabilidade 

aos funcionários com melhores resultados, de maneira que 

pudessem ajudar aos outros de maneira mais autônoma, porém com 

seu acompanhamento. 

D5 Supervisor de Produção 

Fundição 1/8 

Ajuste da produtividade de um produto, fabricado neste setor, em 

que a produção estava sendo realizada por três pessoas e passou a 

ser realizada por apenas duas pessoas. Houve ajustes e adequações 

das tarefas, ocupando tempos ociosos ao longo do dia de trabalho, 

sem perda da eficiência. 

D6 Supervisor de Produção 

Fundição 9 

Implantação do check list operacional nos postos de trabalho do 

setor para acompanhamento do trabalho dos operadores e 

acabadores, a ser realizado pelo ITO. 

D7 Supervisor de Produção 

Fundição 4/5 

Alteração do processo de acabamento de um produto de exportação, 

devido a não conformidades indicadas pelo cliente, inserindo no 

processo uma fase de inspeção do produto, utilizando a mesma mão 

de obra, porém com ajustes que garantiriam a aceitação do produto. 

D8 Supervisor de Produção 

Fundição 6 

Redução da velocidade das máquinas (transpaleteiras elétricas) com 

o objetivo de reduzir a incidência de quebras dos produtos durante a 

movimentação. 

D9 Supervisor de Produção 

Esmaltação Fáb. 2 

Redução dos tempos de aplicação de esmalte em produtos 

fabricados no setor, no processo robotizado (na EMII), utilizando o 

controle de espessura de camada de esmalte e o aumento da vazão 

de esmalte durante a aplicação. 

D10 Supervisor de Produção 

Fáb. Moldes 

Definição e aplicação de um indicador ao processo produtivo, que 

pudesse medir o desempenho dos funcionários, do ponto de vista da 

qualidade do trabalho e do cumprimento da produção. 
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D11 Supervisor de Produção 

Esmaltação Fáb. 1 

Alteração da camada de esmalte de um determinado produto 

(caixas) para cumprimento das especificações técnicas, bem como 

dos parâmetros de qualidade do produto. Inclusão de um indicador 

que controlasse a quantidade de esmalte que seria aplicado no 

produto. Este produto (caixas) é o que mais se produz na unidade, e 

tem o maior impacto no resultado do setor e da fábrica. 

D12 Supervisor de 

Planejamento e Controle 

de Produção – PCP 

Alteração do fluxo de produção, no forno, em função dos estoques 

existentes, em que havia um produto com estoque em excesso e 

outro com estoque deficitário. Foi tomada a decisão de ajustes de 

queima para equilibrar estes estoques. Caso a decisão não fosse 

tomada, haveria impacto na qualidade e na produção. 

D13 Supervisor de Processos Um funcionário do setor mantinha um desempenho baixo em 

relação às necessidades do setor. Era um funcionário com alguns 

anos de empresa, com experiência nos processos e haviam duas 

possibilidades: demiti-lo ou proporcionar mais outra oportunidade 

ao funcionário, transferindo-o para outro setor. A decisão final foi 

efetivar a demissão do funcionário e fazer a transferência de um 

funcionário melhor preparado, que atuava na produção. 

D14 Supervisor de Produção 

Requeima 

Implantação de um dispositivo para eliminar a deformação de um 

produto que, pelo problema, apresentava um alto índice de 

deformação, consequentemente de quebras. Consiste em um 

dispositivo (um calço) que impede a deformação do produto a um 

nível que o desclassificava. 

D15 Supervisor de Controle de 

Qualidade 

Aprovação de um lote de 600 peças referente a um único produto 

que apresentava uma não conformidade (interna). Tratava-se de um 

requisito interno da unidade, apesar dos produtos estarem dentro da 

faixa de aceitação do mercado (e estavam em acordo com as normas 

regulamentadoras). 

D16 Coordenador de Recursos 

Humanos - RH 

A mudança na forma de acertos e ajustes de abono do ponto, de um 

sistema manual para um sistema eletrônico, aproveitando os 

recursos já existentes como as redes de computadores e os recursos 

virtuais. Estas decisões seriam, em última instância, corporativas. 
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D17 Coordenador Técnico Utilização de uma matéria-prima originada de reaproveitamento do 

processo de produção, que anteriormente era utilizada na fabricação 

de toda a massa (moldes de gesso e moldes plásticos) passando a ser 

utilizada somente na massa para moldes plásticos. Havia o risco de 

piora no resultado nos produtos, no processo de moldes plásticos, 

mas com a retirada deste insumo houve a melhora dos produtos 

fabricados a partir de moldes de gesso. 

D18 Coordenador de 

Manutenção 

Alteração do processo de pressurização do sistema de formação de 

espessura em prensas sob pressão, utilizando um sistema de 

multiplicação de pressão pneumático (booster). 

D19 Coordenador de 

Manutenção - MN 

Definição do controle de consumo de água dos poços artesianos, 

localizados na empresa. Automação que auxiliou a empresa a 

cumprir e manter o consumo de outorga destes poços, o que não era 

feito pela falta do controle. 

D20 Supervisor de 

Manutenção Mecânica 

Alteração de um equipamento crítico, localizado na Esmaltação da 

Fábrica II, que apresentava grande incidência de quebra. A decisão 

foi a alteração do projeto do equipamento de maneira que pudesse 

garantir a operação do setor, sem as interferências que eram 

percebidas pelo gestor do setor, bem como pela MN. Houve a 

inserção de um apoio (um braço de apoio) aumentando a resistência 

do equipamento durante o uso. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 

 

  



125 

 

 
 
 

Apêndice E. Quadros de registros das perguntas e respostas referentes à fase de pré-decisão. 

Quadro 18. Perguntas e respostas - 1º Passo do modelo de decisão. Perguntas 1 e 2. 
Entrevistado  

Decisor (D) 

1º PASSO - Algum sistema de informação 

da empresa indicou este motivo / 

necessidade? 

1º PASSO - Quem foi(ram) responsável(eis) 

por identificar/despertar para a necessidade 

de se tomar essa decisão na sua empresa? 

D1 Não houve. Gestores de RH, Próprio gestor. 

D2 Não. Segundo o gestor, ele não considera ter 

sido algum sistema de informação que indicou 

esta necessidade. 

Próprio gestor. 

D3 Sim. Os sistemas de controle e 

acompanhamento da qualidade. Houve a 

indicação de alertas de incidências de defeitos 

que mostravam que o indicador estava fora dos 

limites de controle. 

Próprio gestor. Gerente de Produção. 

D4 Sim. Analíticos de qualidade: informativo da 

qualidade de cada produto e processo. O 

produto em questão estava entre os vinte 

produtos com maiores oportunidades da 

fábrica, durante vários dias. 

Próprio gestor. 

D5 Sim. Gestão da Produção - GP: registro dos 

rendimentos por funcionários. A observação 

direta e o acompanhamento da rotina de 

trabalho. 

Houve a percepção do gestor do setor, muito 

baseado na análise do GP. Outros gestores 

também perceberam a oportunidade e 

comentaram a respeito. 

D6 Sim. A análise dos dados disponibilizados no 

Analítico de qualidade, que mostravam as 

oportunidades de qualidade nos produtos 

fabricados no setor. Os alertas de anomalias 

apontavam as necessidades de melhorar a 

execução dos processos. 

O próprio supervisor do setor, bem como os 

comentários da gerência de produção. 

D7 Sim. SI utilizado pelo CQ como: auditorias 

internas e externas, enviados mensalmente. SI 

relacionado à satisfação do cliente (externo). 

Gerente da unidade. Controle da qualidade da 

unidade Próprio gestor. 
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D8 Sim. Sistemas de informação de qualidade 

(Analíticos de qualidade). Durante a rotina de 

auditoria e acompanhamento dos indicadores 

diários de qualidade. Através dos alertas 

relacionados ao não atingimento de metas de 

eficiência, ou por alertas de defeitos acima do 

índice normal. 

Próprio gestor da área. Gerente de Produção. 

D9 Sim. Vários controles foram utilizados, 

provenientes de sistemas de informação. Os 

sistemas de informação utilizados para 

controle dos tempos de ocupação dos 

equipamentos do setor da EMII. Observação 

de movimentos desnecessários ou obsoletos 

durante o processo de esmaltação. 

"Ociosidade" do robô durante o processo de 

aplicação de esmalte (tempos improdutivos). 

Gerente de Produção. Gerente Industrial. 

Coordenador de projeto. ITO do setor. 

D10 Sim.  

SAP: quantidade de moldes produzidos em 

relação à quantidade necessária para 

cumprimento da produção. Check list para 

auditoria de moldes entregues aos setores de 

fundição. 

Próprio gestor. Gerente de Produção. 

Sup. Métodos e Processos. 

D11 Sim. Alertas de qualidade instalados os 

sistemas de qualidade da fábrica, o Analítico 

de qualidade, que mostravam o ranking dos 20 

produtos que mais impactam a qualidade do 

setor, da fábrica). Avaliação do produto na 

reunião (comissão de análise de 

oportunidades; reunião diária realizada por 

vários supervisores). Discussões técnicas entre 

os supervisores sobre o problema. 

O gerente de Produção. O Próprio gestor. 

Supervisores de setores anteriores à esmaltação, 

que sofriam o impacto dos problemas de 

aplicação do esmalte. 

D12 Sim. O sistema de contagem de estoques, 

realizados diariamente. Acompanhamento e 

análise das informações. O estoque real não 

estava dentro dos limites estipulados, baseados 

nos alvos do dia (alerta dos estoques). 

O próprio gestor. 
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D13 Sim. Os cronogramas de execução das 

atividades, que indicavam avanço no 

desenvolvimento dos novos produtos. Estes 

cronogramas indicavam atrasos no 

desenvolvimento de produtos, sugerindo uma 

análise das causas (porque estavam 

atrasados?). Os indicadores de qualidade e 

andamento dos projetos não indicavam que as 

atividades estavam sendo realizadas dentro das 

normas, expectativas e dentro dos prazos 

acordados. 

O próprio gestor do setor no momento em que 

os indicadores do setor não eram cumpridos. 

D14 Sim. Sistemas de informação utilizados pelo 

Controle de qualidade. Analíticos de qualidade 

- Sistemas de informação de qualidade de 

fábrica. 

Próprio gestor. Gerente Industrial Gerente de 

Produção. Sup Fornos. Métodos e Processos e 

Controle de Qualidade. 

D15 Houve. Estatísticas do setor de Controle de 

Qualidade e da Assistência Técnica. Auditoria 

de produto (interna). 

O próprio gestor. 

D16 Sim.  

Os prazos indicavam a necessidade, definidos 

corporativamente. O sistema utilizado até 

aquele momento não apresentava as condições 

necessárias. Houve a percepção do gestor, 

"não dá para viver deste jeito, preciso reduzir 

o tempo de interação com este sistema, de 

forma a aliviar o tempo para outras 

atividades". 

Próprio gestor. 

D17 Sim. Analíticos de qualidade, com os 

resultados da eficiência dos produtos. 

Sistemas de informação que mantinham 

informações dos testes laboratoriais (planilhas 

eletrônicas). Alertas referentes aos defeitos 

provocados nas peças. 

O próprio gestor. Observação dos produtos 

realizada por outros gestores. 
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D18 Sim. O SAP, para avaliação dos custos de 

manutenção, análise das ordens de serviços 

dos funcionários da manutenção. Custos de 

peças. Hora trabalhada da manutenção, devido 

aos problemas relacionados a este sistema. 

O próprio gestor. Supervisor Elétrica. 

Instrumentistas. 

D19 Sim. A forma de trabalho praticada até aquele 

momento não era suficiente para manter o 

monitoramento dos poços artesianos. Sistemas 

de informação que controlavam o consumo de 

água, distribuídos pela empresa. Informações 

das auditorias constantes a respeito do 

consumo, mostraram a necessidade do 

controle. 

Próprio gestor. Gerente industrial. 

Coordenação MN. 

D20 Sim. Controle de alocação de horas 

trabalhadas em serviços de manutenção. GP 

indicava baixo rendimento dos funcionários do 

setor da EMII. 

Próprio gestor. A forma de se fazer a melhoria 

foi proposta pelo próprio gestor. Coordenador 

de MN. Gerentes industrial. Supervisor de 

Produção - EMII. Gerente de Produção. 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Quadro 19. Pergunta e respostas - 2º Passo do modelo de decisão. 
Entrevistado  

Decisor (D) 

2º PASSO - Quais as informações que você precisava para tomar esta decisão? O que 

buscava? 

D1 Escopo do projeto: buscar os objetivos, demandas de recursos para que o projeto acontecesse. 

Números de pessoas envolvidas. Recursos envolvidos na implantação. Impactos na 

organização. 

D2 Conhecer bem seu time, seus pontos fortes e fracos. "Conhecer bem as características de cada 

um". 

D3 Eficiência atual do produto. O histórico de eficiência já alcançado, bem como as incidências 

dos defeitos relacionados ao problema relatado. Conhecimento do processo de spagless, já 

utilizado em outras áreas e unidades do grupo. Feedback do Instrutor técnico e dos 

funcionários ligados à produção do produto. Estas reuniões ou conversas no setor auxiliaram 

para a tomada de decisão. 

D4 "Não podemos olhar somente para os números". Após vários testes conclui que os problemas 

não estavam relacionados somente a problemas de equipamentos ou técnicos. Conclui sobre 

a necessidade de utilizar o conhecimento das pessoas na resolução dos problemas. A 

informação principal que auxiliou na tomada de decisão foi saber que havia um problema de 

"deficiência comportamental". "Haviam operadores que achavam que não sabiam fazer da 

forma correta, devido à falta de habilidade". 

D5 O rendimento esperado pela empresa, confrontado com o rendimento real. 

Estas informações foram provenientes do sistema de informação GP, que mantem registros 

dos rendimentos individuais, diários, mensais do setor. 

D6 Observação direta durante a execução das tarefas: quais funcionários sabiam aplicar os 

procedimentos, aqueles que sabiam fazer os acabamentos necessários; como também aqueles 

que tinham alguma oportunidade de habilidade ou dificuldade de aplicação dos 

procedimentos. 

D7 A observação da qualidade real do produto. O resultado das auditorias. Os resultados da 

qualidade do produto. Todos obtidos a partir de SI. 

D8 Análise das causas da quebra. Local das quebras durante o processo de transporte, isto é, 

quais as regiões da fábrica que mais quebravam peças. Local da peça que mais apresentava 

quebras (região da peça). Análise dos indicadores dos defeitos e da eficiência das peças 

transportadas. 

D9 Tempos de aplicação de esmalte de cada produto, Sistema de controle dos tempos de 

ocupação, Sistema GP (gestão da produção), Rendimentos dos funcionários. Analíticos de 

qualidade: acompanhamento dos resultados de qualidade das peças. 
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D10 Buscava-se o recurso para viabilizar o controle que seria inserido no processo. Evolução do 

não cumprimento do plano de produção. Resultados negativos do check list de moldes, 

mostrando as deficiências na qualidade dos mesmos. SAP: continham a informação da 

produção de moldes bem como os atrasos. Sistemas de informação acompanhados pelo PCP 

mostravam problemas no fornecimento dos moldes. 

D11 Análise do produto. Quantidade de esmalte (camada de esmalte) que estava sendo aplicado 

ao produto. Avaliação do Analítico de qualidade, que fornecia a estatística de ocorrência do 

problema de qualidade. 

D12 Informações das fases anteriores, sobre o real estoque. Contato foi realizado diretamente com 

o técnico, que tinha as informações a serem inseridas nos sistemas de controle dos estoques. 

D13 Ter a certeza de que o problema estava com o comportamento do funcionário. Sistema da 

qualidade, que mostravam as tarefas executadas do setor, que mantinham relação com os 

problemas encontrados nos atrasos dos processos. O cronograma era um indicador 

importante e já havia um tempo que o mesmo não estava sendo cumprido. Os sistemas de 

informação continham a informação para a tomada de decisão. 

D14 Nível de deformação do produto. Incidência no processo de requeima. Os sistemas de 

informação de qualidade do setor e da fábrica auxiliaram na tomada de decisão. 

D15 Informações de mercado, do que é aceito e do que é crítico, baseado na gravidade, frequência 

e risco. Informações do setor de produção de que as ações tomadas já haviam corrigidos o 

problema encontrado nas 600 unidades. 

D16 Precisa de autorização, pois era recursos geridos por outras diretorias (outras unidades). A 

redução dos prazos para execução das atividades de ponto. A dificuldade de cumprimento 

dos processos dentro dos prazos. Certeza de que poderia implementar a mudança sem riscos 

a outras áreas. 

D17 Resultados de que a matéria prima era realmente a causadora dos problemas de qualidade e 

da instabilidade no processo de produção em moldes de gesso. Constatações em testes de 

laboratórios. Observações nos resultados das peças. 

D18 Procura no mercado de um sistema que pudesse substituir o sistema utilizado até o momento. 

Informações técnicas do sistema da bomba multiplicadora. 

D19 As metas de consumo diário de água, fornecido pelos órgãos que fazem o controle. As 

especificações do poço artesiano. 

D20 Especificações das partes que danificavam. Periodicidade de troca das peças. Observações 

do problema no local, durante o funcionamento. Frequência com que o problema ocorria. 

Fontes: Dados da pesquisa. 
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Quadro 20. Pergunta e respostas - 3º Passo do modelo de decisão. Pergunta 1. 
Entrevistado  

Decisor (D) 

3º PASSO - Onde você buscou essas informações? Quais as fontes de informação que 

você utilizou? 

D1 Através dos gestores do projeto. Por meio de projetos similares já implantados na 

organização. 

D2 Houve a necessidade de buscar na memória situações em que cada um atuou, buscando 

analisá-las juntamente com os aspectos apontados nas competências. Como fonte de 

informação, o texto lido foi uma inspiração para a tomada de decisão posterior. 

D3 Sistemas de controle da qualidade. Resultados diários provenientes das auditorias do 

controle de qualidade. Acompanhamento do processo, bem como observação do produto 

durante o processo. Reunião de produção. 

D4 Resultados foi obtido no Analítico de qualidade. Informações da rotina das pessoas por 

observação direta. Por outros gestores que já haviam trabalhado no setor com aqueles 

funcionários. ITO do setor. 

D5 No GP. Acompanhamento do processo. O ITO do setor também contribui com várias 

informações. Conversa com os funcionários. 

D6 Estratificação dos resultados. Avaliação na área, do posto de trabalho. Informativos de 

qualidade, os Analíticos de qualidade. Com observações dos ITOs e dos operários. 

Conhecimento prévio do processo, bem como de outras situações já tratadas no passado. 

D7 CQ: auditorias da qualidade. Informativos diários de qualidade. Informativos de não 

conformidades. Avaliação de outros gestores. 

D8 Sistemas de Informação da qualidade. Observação do defeito (na peça) para se ter uma ideia 

correta da relação de causa e efeito. 

D9 GP (gestão da produção), sistema que mede o rendimento dos funcionários. Tempos e 

Métodos Auditorias de qualidade Observação do processo. Reuniões com outros gestores. 

Reuniões com funcionários do setor. 

D10 Controles existentes (check list de fabricação de moldes) realizado pelos Supervisores de 

Produção, dos setores de fundição.Observações dos moldes produzidos (sobretudo da 

qualidade dos moldes). Critério de qualidade para fabricação de moldes de gesso. 

Os sistemas relacionados ao controle de produção serviram como fonte. 

D11 Analítico (informativo da qualidade): eletrônico. Controle da quantidade que estava sendo 

aplicado: era realizado somente pelo setor de laboratório em períodos semanais. Observação 

do problema no produto (característica do defeito), bem como os comentários de outros 

gestores, relacionados com suas observações sobre o problema. Em reuniões com os 

funcionários do setor, sobre suas percepções do problema. 

D12 Controles de estoques das fases de fundição, esmaltação e fornos. 

Nas planilhas de controle dos estoques, informações digitadas em excel. Obtive algumas 

informações através das pessoas, sobretudo nos ITOs. 
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D13 Cronograma (eletrônico), atualizado semanalmente. Indicadores de qualidade (meios físicos 

e virtuais). Na observação direta dos produtos, propriamente ditos, em que o funcionário 

executava as atividades. Gerente corporativo: informação dos novos desafios. 

Gestor do controle de qualidade: informação dos testes executados nos produtos e que 

serviram como resultados dos trabalhos realizados pelos funcionários. Gerentes da unidade: 

feedback a respeito da atuação dos funcionários. 

D14 Sistemas de informação da qualidade (Analíticos). Sistemas de registros de curvas de queima 

do forno. Observação das posições de carregamento do forno que pudessem influenciar na 

deformação. Reuniões com outros gestores e também com o pessoal da área. 

D15 Assistência Técnica (estatísticas). Auditorias internas (resultados). E-mails: envio mensal 

das estatísticas. 

D16 Sim. O sistema financeiro da empresa que estabelece os prazos para o setor entregar as 

informações que alimenta o sistema utilizado no setor, bem em outros setores. 

D17 Testes práticos retirando a matéria prima, substituindo-a por outra. Analíticos de qualidade. 

Acompanhamento das características da matéria prima. 

D18 Internet. Parceiros fornecedores de peças. Revista NEI. 

D19 Relatórios de auditorias. Informações de consumo interno (banco de dados de consumo de 

água da empresa). 

D20 Pessoas envolvidas no processo (ITO, Sup. do setor). Mecânicos. GP, para validar o 

"tamanho do problema". Relatório de interferências, obtido e informado pelo gestor do setor. 

GP, sobre as horas alocadas para correção dos problemas. 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Quadro 21. Pergunta e respostas - 3º Passo do modelo de decisão. Pergunta 2. 
Entrevistado  

Decisor (D) 

3º PASSO - Como você obteve essas informações? 

D1 Entrevista. Comunicação verbal. Documentação e arquivos de projetos. 

D2 Conhecimento prévio. A partir das avaliações da equipe, seus pontos fortes, suas 

fragilidades, as oportunidades. Na Avaliação de desempenho aplicada em 2015. 

D3 Resultados: provenientes de meio eletrônico. Reuniões: Comunicação verbal (presença dos 

envolvidos). Analíticos: planilhas eletrônicas para desdobramento dos dados de produção, 

anomalias. 

D4 Consulta em meios digitais: Analíticos de qualidade. Comunicação verbal e observação 

direta. 

D5 GP: meio eletrônico. Comunicação com os funcionários. 

D6 Informativos (Analíticos): meios eletrônicos. Observação direta dos postos de trabalho e das 

ações dos operários. Feedback dos ITOs. 

D7 CQ Auditorias: meio eletrônico. Informativos de qualidade: planilhas eletrônicas. Avaliação 

com outros gestores: comunicação verbal. 

D8 Acompanhamento dos indicadores do setor (Analíticos de qualidade). Observação das peças 

quebradas. Análise do circuito em que as máquinas percorriam pela fábrica. Reunião com 

os envolvidos no processo (outros supervisores, funcionários, operadores das máquinas). 

D9 GP: meio eletrônico. Analíticos de qualidade: meio eletrônico. Controle de vazão: teste de 

vazão realizado no setor para controle do processo. Observação direta do processo. 

Mapeamento das regiões que poderiam ter a redução ou eliminação de movimentos. 

D10 SAP: Plataforma e sistema operacional. Check list utilizados: formulários impressos. 

Critério de qualidade para fabricação de moldes de gesso. E-mails sobre as reclamações que 

continham planilhas eletrônicas, com comentários sobre a qualidade dos moldes. Estes 

formulários eram enviados pelos gestores (clientes). 

D11 Analítico: eletrônico (online). Controle da quantidade de esmalte: relatório do laboratório 

(formulários impressos). Observação realizadas pelos operadores que trabalhavam neste 

processo em que o produto era produzido. 

D12 Documentação (formulários obtidos das planilhas): eletrônico. Comunicação verbal. 

Formulários e planilhas. 

D13 Cronograma: eletrônico. Indicadores de qualidade (Analíticos): eletrônico. Feedback dos 

gestores, da atuação do setor, bem como do funcionário responsável pelas atividades. 

Informação eram divulgados semanalmente e deixados à disposição em quadros de avisos 

(gestão à vista) e na plataforma da empresa, na rede de relatórios para acesso a todos. 
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D14 Análise das peças: observação direta das peças. Analítico de qualidade: eletrônico. 

Auditorias de Controle de qualidade: resultado no sistema de informação do Controle de 

qualidade. 

D15 E-mails. Assistência Técnica, localizada em outra unidade. Banco de Dados com registro de 

mais de 10 anos de auditorias. Observações dos produtos em análise. 

D16 Sistema de Finanças originado no SAP. 

D17 Testes práticos em laboratório. Teste em escala de produção. Acompanhamento do analítico 

de qualidade. Planilhas eletrônicas do setor. 

D18 Meio eletrônico. Comunicação verbal (reuniões). Sistemas online para consultas de peças e 

serviços. 

D19 Relatórios; planilhas eletrônicas. Sistemas de controle de consumo de água da fábrica. 

D20 E-mail. SAP, que controla as horas dos mecânicos, bem como onde elas foram empregadas. 

Relatórios enviados pela gerência de produção. Pela observação direta, in loco. 

Especificações técnicas, mantidas em planilhas eletrônicas. 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Quadro 22. Pergunta e respostas - 3º Passo do modelo de decisão. Pergunta 3. 
Entrevistado  

Decisor (D) 

3º PASSO - Por que você escolheu essas fontes de informação? 

D1 Informação disponível. Relevância pela experiência de quem já experimentou estes projetos. 

D2 As fontes se mostravam seguras, com informações pertinentes ao tema a ser tratado. 

D3 Confiabilidade: todos os gestores analisam os resultados a partir das fontes citadas, 

contribuindo para a precisão das informações. Fontes de informação formais da empresa, 

contendo dados do processo da empresa. Capacidade de obter informações necessárias para 

a tomada de decisão. 

D4 Conhecer o problema (desvio das metas): Analítico. Porque precisava escutar das pessoas 

sobre suas necessidades e verificar se haviam deficiências. Avaliação do "rótulo" que as 

próprias pessoas se colocavam. Havia confiança nas informações dos sistemas de controle e 

das pessoas. 

D5 Fontes seguras. Facilidade para obter as informações. Estas informações expressavam o que 

se precisava. Conhecimento das pessoas que faziam este trabalho foi muito importante para 

a definição e tomada de decisão. 

D6 Foram utilizadas as fontes mais seguras e mais acessíveis. Elas mantinham as informações 

necessárias para a tomada de decisão. Confiabilidade das informações. Rapidez na obtenção. 

D7 Fontes seguras. Trazem a informação necessária. Facilidade na obtenção da informação. 

Fonte comum, consultada por todos os gestores. 

D8 Continham as informações adequadas para análise e tomada de decisão, como os indicadores 

de qualidade, produção e quebras. 

D9 Informações seguras, Fontes de consulta realizada por vários gestores. Confiabilidade da 

informação. Sistemas com várias variáveis que permitem desdobramentos. 

D10 Segurança das informações. Riqueza dos detalhes das descrições relatadas nos check list, 

constando os problemas encontrados nos moldes de gesso. Confiança no feedback realizados 

pessoalmente por alguns gestores. 

D11 Analítico: fonte formal para obtenção do resultado. "É formal e segura". Controle de esmalte: 

referência do indicador, mas precisava que fosse feito com maior frequência. 

D12 Controles e pessoas: confiança na informação. 

D13  Os sistemas escolhidos deram na informação direta da atuação do setor e consequentemente 

de cada membro da equipe, pois cada um estava vinculado a um desenvolvimento de 

produto. Estas foram as informações base para a tomada de decisão. 

D14 Sim. Continham os indicadores acompanhados, que se relacionavam com o problema. Fácil 

acesso. Informações seguras e confiáveis. 

D15 Segurança das informações da assistência técnica. Confiabilidade na fonte de informação. 
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D16 Informação proveniente do SAP, um sistema confiável e formal para a empresa. Qualidade 

e segurança das informações. 

D17 Informações mais seguras, adequadas para tomada de decisão. Relevância para o tratamento 

do problema. Analítico: meio formal para a avaliação dos resultados e eficiência dos 

produtos e da fábrica. 

D18 Acessibilidade. Segurança na informação, pois trata-se de informações técnicas. 

D19 As fontes continham as informações sobre as quantidades de consumo permitidas. 

Continham o consumo outorgado.  Importância da informação. 

D20 Fontes seguras e comuns para obtenção das informações. Mantinham informações de 

qualidade, sendo manipuladas pelo setor de MN. Confiabilidade, sobretudo nas 

especificações técnicas. 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Quadro 23. Pergunta e respostas - 4º Passo do modelo de decisão. 
Entrevistado  

Decisor (D) 

4º PASSO - Quais informações você conseguiu para tomar sua decisão? As informações 

que você buscava foram encontradas? Serviram para ajudá-lo no momento de sua 

decisão? 

D1 Sim. Auxiliou na tomada de decisão. 

D2 As informações foram obtidas. Tratavam de informações relativas aos gestores, informações 

sobre atuações dos mesmos em situações distintas, como na gestão de pessoas, na gestão do 

processo, no comportamento quando sob pressão, na capacidade analítica do processo e no 

próprio conhecimento do processo. 

D3 Foram encontradas. Informações referentes à eficiência da peça. Desdobramento dos defeitos 

de forma a correlacioná-los com o problema relatado. Análise a partir das observações do 

processo e do produto. 

D4 As informações referentes às necessidades das pessoas foram obtidas. Na realização do 

PDCA, foi possível avaliar as percepções das pessoas sobre os problemas. 

D5 A informação necessária e básica para a tomada de decisão foi a de saber que seria possível 

incluir trabalho para apenas dois funcionários, logicamente, ajustando as atividades, até 

mesmo retirando da rotina tarefas que não eram mais necessárias para manter a qualidade e 

o bom andamento do setor. 

D6 Sim. Foram encontradas. Feedback: principal fonte de informação. Visual ou observação 

direta durante a avaliação dos produtos. 

D7 Sim. Foram encontradas. Resultados das auditorias. Observação das peças auditadas. 

Observações dos produtos. Resultado da qualidade do produto. 

D8 Incidência da quebra referente ao problema. Relação com o processo de movimentação das 

peças. Informações obtidas. Todas as informações foram encontradas nos sistemas de 

informação. Outras, foi necessário criar testes para validar a condição propostas ou em 

estudo. 

D9 Sim, foram encontradas. Foram decisivas para a tomada de decisão. Informações obtidas 

foram relevantes e também necessárias para a tomada de decisão. 

D10 Sim. Foram encontradas e ajudaram na decisão. Qualidade dos moldes (observação e 

auditoria dos moldes após a fabricação e quando eram entregues aos supervisores. Feedback 

dos problemas gerados com a condição (qualidade, falta dos moldes na quantidade correta). 

D11 Sim. Foram encontradas. Resultados do produto, sua eficiência, incidência dos defeitos 

(anomalias). A observação de que o defeito estava relacionado ao processo do setor. A 

opinião das pessoas de que havia problema no processo. 

D12 Sim. Informações estavam próximas e auxiliaram na tomada de decisão. 
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D13 As informações foram encontradas. Não cumprimento do cronograma. Falta de qualidade dos 

produtos. Dificuldades de relacionamento do funcionário com seus pares. As informações 

foram fundamentais no momento da decisão. 

D14 Testes com o dispositivo desenvolvido. As informações foram encontradas e auxiliaram na 

tomada de decisão. 

D15 Sim. Elas estavam baseadas no histórico do produto (da não conformidade). Baseada na 

rotina e no conhecimento do que a norma sobre controle de qualidade relatava a respeito do 

problema e o que ele poderia gerar. 

D16 Sim. Os indicadores foram adquiridos a partir dos sistemas. Informações da área de TI que 

seria possível fazer as mudanças necessárias. A certeza de que haviam recursos físicos 

necessários e disponíveis para implementação da tomada de decisão. 

D17 Sim. Foram encontradas. Todas os SIs citados foram relevantes para a decisão final. 

D18 Sim. As informações foram encontradas. A informação sobre o funcionamento do sistema 

multiplicador de pressão. 

D19 Especificações técnicas de equipamentos necessários para efetuar o controle dos poços. Sim, 

todas as informações que eram necessárias para a tomada de decisão e implementação do 

controle e automação foram encontradas. 

D20 Produtividade (relacionado às alocações das horas de MN). Especificações técnicas. Tempo 

das paradas pelo problema. Percentual de ocupação do equipamento. 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Apêndice F. Quadro de registros das perguntas e respostas referentes à fase de decisão. 

Quadro 24. Pergunta e respostas - 5º Passo do modelo de decisão. 
Entrevistado  

Decisor (D) 

5º PASSO - Com base nas informações que obteve, o que mais influenciou na sua decisão 

final? 

D1 Expectativa de obtenção dos resultados. Possibilidade de o objetivo ser plausível. Projeto 

plausível. Os recursos estavam disponíveis. 

D2 "Olha, eu precisava tornar a rotina estável, o que não estava acontecendo". Então, alguns 

pontos foram necessários e me influenciaram: Precisava de uma rotina. Sabia as 

características dos diferentes postos de gestão. Estudou as características dos gestores e em 

quais postos elas mais seriam melhor aproveitadas. "A descoberta da possibilidade de unir 

estes dois aspectos foi decisivo e me influenciou consideravelmente para tomar a decisão!" 

D3 Possibilidade de melhorar o resultado do produto passar a ofertá-lo ao mercado com a 

qualidade e eficiência esperada (planejamento de atendimento do PCP). 

D4 Após toda a análise, constatou-se que não havia "uma equipe" no setor, não havia a interação 

das pessoas com esta finalidade. As informações que vieram das pessoas (funcionários) foi o 

que mais influenciou a decisão a ser tomada. "Percebeu-se a necessidade de as pessoas serem 

ouvidas". 

D5 O mais relevante veio do GP, que mostrou, após as análises que haviam oportunidades. 

O que mais influenciou foi a observação direta do trabalho das pessoas nestes postos. 

D6 A possibilidade de ganho de resultado. O conhecimento prévio. No passado o supervisor já 

havia trabalhado na função de ITO e sabia fazer isso, considerando ser uma atividade muito 

importante e necessária a ser feito para garantir os resultados. 

D7 A reclamação do cliente final. A observação de que o produto poderia melhorar. 

D8 Com as observações realizadas e o acompanhamento do processo de movimentação. 

Observação que, durante a movimentação inicial das máquinas e ao frenar, as peças 

balançavam excessivamente, chegando a tocar umas nas outras, ou mesmo forçar outras 

regiões da peça, como a base de apoio. 

D9 Tempo de ocupação das linhas de produção. Impossibilidade de fazer a produção, com os 

tempos utilizadas naquele momento. A ociosidade dos robôs, baseado nos tempos e na 

observação do trabalho. 

D10 A observação da qualidade dos moldes. "Cheguei a ficar incomodado, pois era a minha 

experiência e reputação que estava em questão, diante das várias reclamações". "Vários 

supervisores já haviam passado pelo setor" 

D11 A observação do problema (observação do produto). Os comentários dos outros gestores 

quanto ao problema da quantidade de esmalte. 

D12 A informação da planilha eletrônica do controle de estoques. Foram realizadas verificações 

em outras fontes, como forma de assegurar a informação da planilha. 
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D13 Foi uma decisão tomada a médio prazo (3 meses), Dentro deste prazo de avaliação, houve a 

confirmação de que do funcionário não se poderia extrair mais nada além da sua entrega até 

o momento. O feedback de outros gestores (gerentes e supervisores) foi o que mais 

influenciou a tomada de decisão. 

D14 Sistemas de informação da qualidade foi mais relevante. Observar que o nível de deformação 

do produto não estava em conformidade com os padrões considerados pela empresa. 

D15 Estatísticas da qualidade. Resposta do mercado quanto ao requisito. 

D16 Os atrasos na entrega das informações à área financeira, comprometendo o trabalho de outros 

setores. 

D17 Os testes químicos e práticos indicaram ser a matéria prima a causadora dos problemas 

relacionados às variações do processo. 

D18 A informação mais relevante e que influenciou a decisão foi a quantidade de problemas 

associados à manutenção do sistema, bem como a quantidade de peças substituídas durante 

um período. 

D19 Saber que a empresa convivia sem saber quanto de água estava sendo retirado dos poços e 

que a falta deste indicador era um passivo para multas se não fosse feito e mostrasse valores 

dentro dos limites especificados. 

D20 Improdutividade do equipamento. Tempo gasto dos Mecânicos para executar a troca das 

partes com defeito. 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Apêndice G. Quadros de registros das perguntas e respostas referentes à fase de pós-decisão. 

Quadro 25. Pergunta e respostas - 6º Passo do modelo de decisão. 
Entrevistado  

Decisor (D) 

6º PASSO - Depois de tomada a decisão, como ela foi implementada / colocada em 

prática? 

D1 Reuniões mensais. Envolvimento da liderança. Formalização estabelecida para o projeto. 

Formato estratégico. 

D2 Sim. Houve avaliações dos indicadores de desempenho e a observação do gestor quanto ao 

comportamento de cada um. 

D3 Sim. Utilização do método PDCA, brainstorming. Conclusão de testes iniciais. Produção em 

escala intermediária. Introdução da alteração em toda a produção, após validação dos testes. 

Informação das alterações aos funcionários envolvidos. Treinamento dos funcionários na 

operação e nos novos processos. 

D4 "Trazer o problema para dentro do setor". Convidou as pessoas para discutirem os problemas, 

convidando-as à resolução do problema. Utilizou o método do PDCA para unir a equipe na 

análise e na solução. 

D5 Reunião com os funcionários. Mostrar as oportunidades (GP), devido à baixa produtividade. 

Discussão da forma de se fazer o trabalho, com os funcionários (novo procedimento). 

Treinamentos dos funcionários na execução do novo procedimento. 

D6 Desenvolvimento do formulário adequado para conter o nível da informação esperado. 

Reunião com técnicos para alinhamento do preenchimento dos formulários. Reuniões 

operacionais sobre os objetivos a serem alcançados. 

D7 Foi implementado. Definição com a gerência de produção sobre o novo procedimento de 

acabamento. Revisão dos procedimentos com toda a equipe para formalizar o novo 

procedimento a ser adotado (instrução de trabalho). 

D8 Sim. Após todos os testes e análises das quebras, do circuito e da condição de deslocamento 

das máquinas. 

D9 Alteração dos movimentos e vazão durante a aplicação do esmalte. Testes de redução dos 

tempos de esmaltação robotizados. Acompanhamento do resultado dos testes. Implementação 

do teste em vários produtos. Acompanhamento do tempo de ocupação dos equipamentos do 

setor. Acompanhamento dos tempos operacionais. 

D10 Sim. Foi desenvolvido um sistema para acompanhamento interno da produção. Definição de 

contagens diárias dos estoques. A informação necessária para os fundidores de moldes. 

Reunião com todos os funcionários. Definição de um indicador de eficiência que envolvia a 

quantidade de moldes produzidos diariamente, por fundidor, modelos de cada molde, bem 

como adotando uma avaliação quantitativa aos check lists realizados pelos supervisores de 

fundição (clientes). 



142 

 

 
 
 

D11 Sim. Reunião com todos os funcionários do setor, sobretudo com maiores detalhes aos que 

trabalhavam com o produto/processo, informando os novos limites do processo que 

passariam a ser utilizados. Definição de um teste prático que deveria ser feito diariamente 

pelos operadores, garantindo a quantidade de esmaltes (a camada adequada) a ser aplicado. 

D12 Sim. Foi orientado diretamente aos ITOs do setor de fornos a necessidade de alterar o 

enfornamento como forma de ajustar o estoque. 

D13 Foi realizado um planejamento de transferência de responsabilidades para outros funcionários 

do setor. Planejamento da demissão: formalização da demissão do funcionário. Escolha de 

outro funcionário (antes da demissão). 

D14 Sim. Avaliação da efetividade do dispositivo (calço). Aumento do teste para várias curvas de 

queima, ao longo de vários dias. 

D15 Verificações constantes da rotina (auditorias). A decisão foi implementada formalizando uma 

liberação de endereçamento dos 600 produtos para o estoque. 

D16 Treinamento dos gestores e dos funcionários do setor. Instalação dos sistemas nas máquinas, 

em cada setor. Parametrizar o sistema para a nova condição. Limites de ação das pessoas no 

sistema, garantindo o sigilo e a restrição de algumas informações. 

D17 Sim. Retirada da matéria prima do processo de fabricação de massa para moldes de gesso. 

Reformulação da massa utilizando outras matérias primas que não apresentariam as variações 

no processo. 

D18 Sim. O sistema foi aprovado somente após a realização de testes em campo. 

Inicialmente a utilização de um multiplicador de pressão para cada duas prensas. Evolução 

do sistema para outras máquinas. 

D19 Sim. Após estudos da viabilidade do sistema, foi instalado um sistema automatizado de 

controle do consumo da água dos poços, com indicações horárias de consumo, com alertas 

do limite outorgado e desligamento automático caso o limite fosse alcançado. 

D20 Teste de um protótipo que reforçasse as partes que apresentavam necessidade de substituição. 

Após a aprovação, o protótipo foi implementado em todos os outros equipamentos que 

apresentavam os mesmos problemas. Os mecânicos foram treinados a instalar a nova peça e 

a acompanharem o funcionamento. 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Quadro 26. Perguntas e respostas - 7º Passo do modelo de decisão. Perguntas 1 e 2. 
Entrevistado  

Decisor (D) 

7º PASSO - Houve algum procedimento 

para avaliar a decisão tomada e 

implementada? 

7º PASSO - Como os sistemas de informação 

auxiliaram na avaliação da tomada de decisão? 

D1 Grade de resultados (indicadores) do 

projeto. Sim. Análise das oportunidades. 

Indicadores: melhor apresentação dos indicadores 

do projeto. Correlação com as prováveis causas 

com os problemas identificados. 

D2 Sim. Foi considerado os indicadores de 

processo, resultados de desempenho dos 

produtos. Avaliação da tomada de decisão 

frente às situações que se apresentavam. 

Sim. Foi criado um diagrama com as 

características de cada gestor. Também foi 

considerado as necessidades de cada posto de 

gestão. Como fonte de informação de resultados do 

processo, também foi utilizado o Analítico para 

obter a performance dos produtos em cada 

processo, coordenado por cada um dos gestores, 

após as alterações realizadas. 

D3 Sim. Acompanhamento dos testes. 

Acompanhamento após a introdução em 

toda a produção. Observação do produto e 

do processo. Acompanhamento dos 

indicadores do processo (analíticos de 

qualidade). Resultados dos testes do 

controle de qualidade. 

Auxiliaram com a informação dos indicadores de 

qualidade e performance do produto. Analítico de 

qualidade, com informações da produção, bem 

como das anomalias. Auditorias do CQ. Auditorias 

de Métodos e Processos. 

D4 Houve avaliação. O analítico de qualidade 

mostrou que, após a tomada de decisão, 

houve a evolução dos resultados do setor. 

Houve maior interação das pessoas, após o 

convite a todos para pensarem o processo 

juntos. 

O SI (analíticos de qualidade) auxiliaram na forma 

que teriam que direcionar esforços aos problemas 

(anomalias) com as maiores incidências. Estes 

sistemas mostraram o desdobramento dos 

resultados obtidos antes e depois da tomada de 

decisão. 

D5 Sim. Houve acompanhamento dos 

resultados após a implantação. 

Acompanhamento dos rendimentos dos 

funcionários (GP). Avaliação da eficiência 

do novo procedimento, concluindo-se que 

não houve queda. 

GP - Mostravam os rendimentos individuais e do 

setor. Avaliação do indicador rendimentos. 
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D6 Avaliação das respostas que foram 

registradas pelos técnicos. Avaliação direta 

(observação direta) do supervisor. 

Comentários dos ITOs A avaliação foi 

realizada diariamente. 

Auxiliaram na apresentação dos resultados 

estatísticos do setor, contidos no Analítico de 

qualidade. Feedback dos ITO e operários. 

D7 Sim. Acompanhamento dos produtos já 

com o novo procedimento. Avaliação das 

auditorias do CQ. Avaliação dos próprios 

operadores com a nova forma de trabalho. 

Avaliação do resultado do produto, quanto 

a sua qualidade. 

Auditorias: mostravam a evolução (redução) do 

defeito. Reclamação do cliente: feedback sobre o 

resultado com o novo procedimento. 

D8 Sim. A decisão em si envolvia a redução da 

velocidade de deslocamento das máquinas. 

Acompanhamento e observação do 

processo de deslocamento e estabilidade 

das peças com o novo limite de velocidade 

reduzido. Testes práticos de redução da 

velocidade. Sistemas informação de 

registro de tempos de operação e avaliação 

dos métodos (GP). 

Eles apresentaram as informações necessárias para 

a tomada de decisão. GP - Gestão da Produção. 

Auditorias de qualidade e avaliação da operação. 

Krontime. 

D9 Sim. Acompanhamento da qualidade 

(Analíticos). Acompanhamento dos tempos 

operacionais. Acompanhamento dos 

tempos de máquinas. 

Sim. Totalmente. Controle dos tempos de 

aplicação. GP (Gestão da produção), tempos 

operacionais. Analíticos de qualidade. 

D10 Acompanhamento do novo indicador. 

Acompanhamento das alterações realizadas 

no check list de qualidade dos moldes. 

Feedback individual (pelos supervisores) 

sobre os problemas dos moldes. Auditoria 

dos moldes no momento da produção 

(como ponto de controle e observação dos 

moldes produzidos). 

SAP: informação da produção dos moldes. Check 

list fornecido pelos supervisores de fundição. 

Sistemas de controle do setor de PCP. 
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D11 Sim.  

Acompanhamento do resultado do produto. 

Acompanhamento dos lotes deste produto 

com os novos parâmetros de produção. 

Avaliação e observação direta realizada no 

produto pelo gestor da área, bem como por 

outros gestores envolvidos na produção 

deste produto. Avaliação do setor de 

Controle de qualidade da fábrica. 

Analíticos: mostraram a redução do problema após 

implantação do indicador de controle de 

quantidade de esmalte aplicado. Acompanhamento 

diário do novo sistema de registro das informações 

dos testes práticos. Avaliação dos produtos. 

D12 Sim. Avaliação do controle de estocagem, 

em que foi verificado o equilíbrio posterior 

dos estoques, bem como ajustes aos alvos 

diários. 

Havia um previsto dos estoques e os sistemas de 

informação armazenavam estas informações. 

D13 A decisão foi tomada em novembro de 

2016. "Os frutos estão sendo colhidos 

agora”. Avaliação dos indicadores do setor, 

que mostraram uma melhora, sobretudo no 

cumprimento do cronograma, bem como na 

qualidade dos produtos desenvolvidos. 

O cronograma de execução das tarefas do setor 

mostrava a evolução após a tomada de decisão. Os 

indicadores de qualidade, no Analítico de 

qualidade, mostravam a evolução da qualidade dos 

produtos em desenvolvimento. Fora dos sistemas 

de informação: Feedback de outros gestores 

auxiliaram efetivamente. O problema de 

relacionamento com outros funcionários também 

foi resolvido. 

D14 Sim. Testes: resultados e avaliação das 

peças. Sistemas de informação do Controle 

de qualidade. Sistemas de informação da 

qualidade (Analíticos de qualidade). 

Mostraram as metas de cada produto, bem como o 

limite tolerado para cada problema. 

D15 Verificações constantes da rotina de 

auditorias e as ocorrências. Auditorias 

constantes do produto. SI: e-mail, 

comunicação por telefone, Skype. Banco de 

Dados de auditoria de produtos (controle de 

qualidade). 

Os sistemas utilizados trazem informações das 

tolerâncias e limites de cada requisito 

(parâmetros). 
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D16 Criou-se uma meta para entrega das 

informações do ponto.  

Antes: só se conseguia entregar as 

informações após os dias 27/28 de cada 

mês. Atualmente: até o dia 20 de cada mês. 

Os sistemas forneciam os prazos e estes não 

estavam sendo cumpridos. Vários setores 

formalizavam reclamações sobre estes atrasos. 

Após a implantação, os sistemas auxiliaram na 

validação das informações, com maior rapidez, 

oferecendo prazos e condições para auditorias e 

assegurando a qualidade dos resultados. 

D17 Sim.  

Testes laboratoriais. Acompanhamento do 

processo após a alteração. 

Acompanhamento do processo e do 

resultado pelo Analítico de qualidade. 

Planilhas eletrônicas contendo os 

acompanhamentos de processo, testes 

reológicos. 

Sim. Mostravam os resultados. Resultados 

reológicos. Apresentavam as variações da massa 

produzida. Analíticos: apresentavam os resultados 

de produtos e processos. 

D18 Sim. Houve o acompanhamento in loco do 

funcionamento do novo sistema. Houve a 

avaliação dos custos com substituição de 

peças e a observação das intervenções da 

Manutenção após o novo sistema ter sido 

instalado. 

Alguns sistemas sustentam indicadores que foram 

acompanhados durante a tomada de decisão, como 

por exemplo, no SAP com a avaliação das horas 

trabalhadas e o número de ocorrências 

relacionadas ao novo sistema, sendo comparada 

com a situação anterior. Além disso, no SAP foi 

possível avaliar os custos da nova situação. 

D19 Sim. Acompanhamento do consumo e 

avaliação do funcionamento dos 

equipamentos instalados. 

Sim. Foi instalada um sistema de registro do 

consumo, bem como avisos, alertas e 

desligamentos automáticos. 

D20 Sim. Acompanhamento do desgaste da 

nova peça. Avaliação do tempo de 

dedicação dos mecânicos no problema 

original. Percentual de ocupação da linha de 

produção, após a melhoria. 

Informaram os indicadores que são acompanhados 

pelos gestores. GP, forneciam as horas e os 

rendimentos dos funcionários do setor. 

Controle de produção. SAP, alocação das horas de 

manutenção. 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Quadro 27. Perguntas e respostas - 8º Passo do modelo de decisão. Perguntas 1 e 2. 
Entrevistado  

Decisor (D) 

8º PASSO - Esta decisão foi registrada, 

de alguma forma, na empresa? 

8º PASSO - Quais sistemas de informação são 

utilizados para este registro? Eles apresentam os 

recursos adequados para o registro? 

D1 Sim. Via e-mail. Comunicação envolvendo as pessoas do 

projeto. 

D2 A decisão não foi registrada. Não foi utilizado nenhuma forma de sistema de 

informação para registrar a tomada de decisão. 

D3 Sim. Registros do setor de 

Desenvolvimento de Produto (outra 

unidade produtiva). Setor de MP. Setor 

CQ. Gerência de Produção. Gerência 

Industrial. Sup. Moldes. 

Apresentaram recursos para o registro. 

Instruções de trabalho (individuais, do setor). 

Procedimentos Operacionais Padrão (individuais e 

também no setor de MP). Tempos e Métodos (setor 

de MP), sistemas corporativos. 

D4 Não. Não formalmente. Houve uma 

informação interna do que seria feito. 

Não houve nenhum sistema utilizado para registro. 

Não existe hoje um mecanismo de registro ou uma 

ferramenta utilizada. Não houve o registro do 

gestor. 

D5 Registro do ajuste do quadro de pessoal 

(RH). Adequação das atividades dos 

funcionários no sistema GP. Registrado 

junto ao setor de PCP, para a nova 

programação de produção. 

GP (corporativo). POP (controlados por MP e pelo 

setor). ApData: sistema de informação de pessoal e 

quadros de pessoal. 

D6 Sim. Foi compartilhada com a gerência de 

produção. Como o supervisor foi o 

responsável pelo registro, realizado em 

registros internos do setor. Em livro de 

ocorrência e nos arquivos (planilhas 

eletrônicas) do setor. GP - Gestão da 

produção, no registro dos rendimentos dos 

operários. 

Os alertas do Analítico de qualidade. 

No ApData (regras de gestão de pessoas). GP 

(registros dos rendimentos dos operários). 

D7 Sim. Em forma de instrução de trabalho. 

Reunião com toda a equipe. Ao gerente de 

produção. 

Planilhas eletrônicas das instruções de trabalho. 

Pode ser melhorado a forma de registro. Não houve 

registro corporativo, somente no setor. 

D8 Sim. Os registros utilizados são baseados 

nos sistemas de informação da qualidade, 

de processos e de tempos e métodos. 

Nos registros de procedimento e acompanhamento 

de tempos de operação (GP) e Krontime. 
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D9 Sim. Utilização dos sistemas das 

máquinas. Controles mantidos pelo setor e 

pelo gerente (planilhas eletrônicas). 

GP. Sistemas de supervisório do setor. 

Planilhas eletrônicas. E-mails. Sistemas de controle 

de processo da fábrica (Krontime). 

D10 Sim. Como Procedimento. Operacional 

Padrão do setor. Instruções de trabalho 

para os operadores de fundidores de 

moldes. Para o gerente de produção, em e-

mail específico, tratando dos novos 

compromissos com a fabricação de 

moldes, a qualidade esperada e a produção 

planejada. 

POP do setor: planilhas eletrônicas e formulários. 

Planilha eletrônica como banco de dados para as 

informações geradas de produção, para as 

informações do check list.  A ideia era, então, 

registrar todas as informações e fazer a relação 

entre o cumprimento da produção e o check list 

gerados pelos supervisores (check list da qualidade 

dos moldes). 

D11 Sim. Como instrução de trabalho para os 

funcionários e ao ITO. Ao gerente de 

produção. Ao Supervisor responsável por 

fabricar o produto no setor de fundição 

(fase anterior à esmaltação). Por e-mail aos 

gestores dos outros setores. 

E-mail: a todos os envolvidos com o processo deste 

produto. GP - Gestão da produção - com os tempos 

operacionais. Quadro de anotação do novo controle 

(gestão à vista). 

D12 Sim. Foi registrada e informada via e-mail 

ao gerente industrial, sobre a tomada de 

decisão. Segundo o gestor, ele entende que 

poderia haver um registro formal, em ata 

ou mesmo em um sistema do setor de 

fornos. 

Check list do setor de forno. Apresenta recursos 

devido a outras informações contidas neste mesmo 

relatório. 

D13 Formalizada a demissão do funcionário, 

com a abertura do formulário de 

comunicação funcional. Formalizada a 

necessidade de reposição do funcionário. 

Comunicação aos outros gestores (gerentes 

e supervisores). 

ApData: registro da avaliação de desempenho do 

funcionário, do feedback realizado. E-mail. 

Comunicação funcional: formulário impresso. 

D14 Sim. O Gestor do setor, com apoio de 

Métodos e Processo fizeram os registros e 

instruções de trabalho. 

GP - Gestão da Produção. Avaliou os métodos de 

trabalho para utilização do dispositivo. Sistema de 

Analíticos, revisando a meta do produto. Nos 

sistemas do controle da qualidade. Em reuniões 

gerenciais. Em procedimentos internos do setor 

(instruções de carregamento de peças). 
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D15 "Para tudo que se faz, tem-se uma 

instrução de trabalho", conhecidos como 

Formulário de Qualidade. Os registros são 

feitos neste formulário. 

Formulário da Qualidade. Instruções de trabalho do 

setor. E-mail para comunicação da decisão. 

D16 Foi registrada inicialmente na unidade e 

posteriormente para outras unidades, que 

também passaram a adotar este sistema. 

O HoraH foi utilizado para manter os registros, bem 

como os outros sistemas de informação, como 

redes, e-mail, entre outros. 

D17 Sim. Através de formulários e planilhas 

eletrônicas para formulação das massas. 

Em e-mails para registro das alterações aos 

envolvidos. SAP: sistema de informação / 

plataforma de inserção dos dados de 

formulação. 

SAP. Planilhas eletrônicas. E-mail. Todos os 

gestores têm acesso a estas informações. 

D18 Sim. Através de um relatório, utilizado 

para registro da nova situação. 

Planilhas eletrônicas. SAP, através com a nova 

ordem de compra das peças. Desenho técnico da 

nova instalação, prevendo a eliminação dos 

dispositivos antigos e instalação dos novos 

boosters. 

D19 Sim. Principalmente aos órgãos 

controladores. A todos os envolvidos neste 

controle, bem como no consumo da água 

na empresa. 

O registro foi realizado internamente, utilizando os 

recursos existentes, através de e-mails, relatórios 

enviados aos órgãos controladores. Instruções de 

trabalho aos mecânicos e eletricistas do setor. 

D20 Sim. Registro realizado pelo próprio 

gestor. Registro das instruções de trabalho. 

E-mail. Instruções de trabalho (planilhas 

eletrônicas) e posteriormente através de 

treinamentos. 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Quadro 28. Pergunta e respostas - 9º Passo do modelo de decisão. 
Entrevistado  

Decisor (D) 

24. 9º PASSO - Esta decisão foi divulgada para outros gestores? Quais sistemas de 

informação foram utilizados para a divulgação? 

D1 Sim. Divulgação por e-mail. Apresentação para os outros gestores da unidade. Book 

fotográfico e cronológico. 

D2 Esta decisão foi compartilhada somente com o superior imediato. 

D3 Sim. Em reuniões gerenciais, com a presença de gestores de outras unidades fabris do grupo. 

Tempos e Métodos, ganho de produtividade e qualidade. Divulgação para todas as unidades 

do grupo. 

D4 Sim.  Em reunião mensal de qualidade (Trem de Minas), com foco de ser informativa e de 

discussão de resultados. 

D5 Sim. Através de reuniões com outros gestores da empresa. Informações enviadas por e-mail. 

Em reunião gerencial, com frequência mensal. 

D6 Foi divulgado, mesmo que não amplamente. Não foi utilizado nenhum sistema para 

divulgação. Sugestão da supervisão: sistema com alerta de tomada de decisão. 

D7 Sim. Em reuniões de qualidade e para informações do andamento dos indicadores. Não foi 

utilizado um SI para isso. 

D8 Sim. Foram utilizadas as plataformas existentes na empresa para divulgação, como as 

reuniões informativas de qualidade e melhorias. Em relatórios de melhorias registrados por 

métodos e processos para divulgação a outros setores e unidades do grupo. 

D9 Sim. Reuniões gerenciais mensais. Gestores de outras unidades fabris. GP - Gestão da 

produção. 

D10 Sim. Para todos os gestores da unidade, sobretudo com maiores detalhes para os gestores dos 

setores que recebiam os moldes de gesso. Por e-mail. Em reuniões de qualidade e gerenciais, 

realizadas mensalmente. 

D11 Sim. A divulgação foi feita a todos os gestores da unidade em reunião gerencial - Trem de 

Minas (mensal). A divulgação foi realizada somente na unidade. 

D12 Foi divulgada para as áreas envolvidas. Foi utilizado a comunicação verbal na divulgação. 

D13 Foi divulgada para outros gestores. Formalização por e-mail para gestores que 

acompanhavam os produtos sob responsabilidade deste funcionário. ApData: Suspensão das 

atividades do funcionário na empresa. 

D14 Sim. Em reuniões gerenciais mensais. Formalmente a outros gestores e outras unidades do 

grupo. 

D15 Sim. Por e-mail e nos formulários de qualidade que também serve como divulgação formal 

a todos os envolvidos. 
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D16 Sim. Através das informações do sistema HoraH, e-mail informativos, plataforma de acesso 

distribuída pela fábrica.  Em reuniões gerenciais. SAP. Relatórios com explicações e ganhos. 

Reuniões individuais com os usuários. 

D17 Sim. A todos os gestores da unidade, bem como o diretor de produção. SAP. E-mail. 

D18 Sim. Em reuniões gerenciais para apresentação da nova situação proposta. Envio do relatório 

para outras fábricas do grupo. Divulgação internacional do novo sistema, realizado em 

reuniões do setor de Métodos e Processos. 

D19 Sim. Em reunião específica. Por e-mail a todos os gestores. Envio das instruções de trabalho. 

O novo sistema criado propiciou o registro e a divulgação aos envolvidos. 

D20 Por e-mail aos gerentes de produção, gerente industrial e supervisor do setor em que os 

equipamentos estavam instalados, engenharia de projetos. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 


