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RESUMO
O projeto analisa a tomada de decisão utilizandos conceitos oriundos da Psicologia Cognitiva
e da Neurociência Cognitiva. Objetivo geral: Propor e testar um modelo para tomada de
decisão relacionada ao estabelecimento de metas orçamentárias que considere as
contribuições da Psicologia Cognitiva e da Neurociência e que possa ser aplicado no
desenvolvimento de sistemas de informação e de controle gerencial em ambientes contábeis.
Objetivos específicos: 1. Compreender como se dá o processo de tomada de decisão
relacionado ao estabelecimento de metas orçamentárias, tomando-se como base o modelo
teórico proposto para o estudo; 2. Confirmar a existência, na prática, do modelo teórico
proposto para análise do processo de tomada de decisão relacionada ao estabelecimento de
níveis de metas orçamentárias, testando-se a sua significância estatística; 3. Testar
empiricamente uma situação de decisão (um jogo) baseada no modelo teórico proposto,
buscando identificar padrões de atividade elétrica relacionados ao processamento cognitivo
envolvido numa situação de decisão onde a resposta é aprendida por condicionamento e que
envolve mecanismos de memória implícita. Procedimentos metodológicos: 1. Etapa 1,
qualitativa, baseada em 10 entrevistas feita junto a gestores que decidem sobre o nível de
metas orçamentárias; os dados foram tratados com análise de conteúdo e foram estabelecidas
as categorias conceituais que compõem o modelo analisado; 2. Etapa 2, quantitativa; fez-se
um survey utilizando-se um questionário com perguntas fechadas e escala métrica de 10
pontos (frequência de comportamentos); o questionário foi enviado por e-mail, tendo-se
retorno de 159 questionários; os dados foram analisados com estatística descritiva e
multivariada 3. Etapa 3, experimental; foi desenvolvido um jogo para decisões baseadas em
informações contábeis, sendo este aplicado em 22 sujeitos; durante o jogo os sujeitos estavam
conectados a um aparelho de EEG; analisou-se aprendizagem implícita sobre três condições
experimentais: congruência das informações, correção das dicas propostas e influência de
propositores, condições essas relevantes para a discussão de decisões baseadas em relatórios
contábeis e em regras implícitas. Principais resultados: Etapa 1: Os resultados mostram que
os decisores estão sujeitos a vieses de decisão, oriundos de heurísticas de disponibilidade
(memória) e que atuam fortemente no mecanismo de filtragem da informação, ou de
ancoragem (séries históricas anteriores); sofrem o efeito de aspectos afetivos, como fatores de
motivação e sentimentos associados ao risco da decisão; sofrem influência social na decisão, o
que por vezes pode representar mais risco do que vantagem competitiva. Etapa2: Os
resultados confirmam achados da etapa qualitativa: a busca de informações alimenta a decisão
racional e em menor força, a decisão por expertise; o sujeito sofre efeito de decisões grupais e
analisa o reflexo de suas decisões em seu futuro e sobre seu grupo; são considerados os riscos
de ocorrência de cenários mas esses são relacionados à percepção de possibilidade de
ocorrência dos mesmos; há uso de heurísticas de disponibilidade e de representatividade.
Conforme previsto no modelo, as decisões não são totalmente racionais. Etapa3: Ao longo do
jogo houve aprendizagem implícita da regra do jogo, baseada em padrões visuais da
informação e não na congruência semântica das mesmas, mas o tempo de reação sempre foi
maior frente às telas incongruentes. Na análise do EEG observou-se em eletrodos frontais que
o N400, componente tipicamente associado a violações de informações semânticas, sempre
teve maior amplitude durante as telas incongruentes com metas corretas; esse efeito foi
recentemente observado durante violações semânticas relativas a contextos e ações motoras; o
resultado encontrado neste estudo é normalmente mais pronunciado em eletrodos centroparietais. Isto mostra que os resultados são uma extensão dos conhecimentos sobre a relação
do componente N400 com a violação de informação semântica do tipo contábil. Trata-se de
um resultado interessante para análise da aspectos relacionados à decisão econômica que é
condicionada por regras do dia a dia.
Palavras-Chave: tomada de decisão, decisões contábeis, neuroaccounting.
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CAPÍTULO 1 - INTRODUÇÃO

1. O processo de Tomada de Decisão
Decisões humanas são mais complexas do que os modelos propostos para simulá-las. Como o
nome sugere, modelos são aproximações da realidade e se baseiam em observação do comportamento
do tomador de decisão (modelos descritivos) ou em funções que buscam a otimização da decisão
(modelos normativos).
Os modelos clássicos de tomada de decisão baseiam-se na racionalidade, compreendida como
a busca da utilidade máxima para os resultados das decisões. Essas teorias recebem o rótulo de Teoria
da Utilidade Esperada, e têm como pressupostos: em uma situação de decisão, há um conjunto de
alternativas aberto para escolhas; há relacionamentos que determinam o pay-off (o resultado final de
uma decisão) como uma função da alternativa que é escolhida; há uma ordem de preferência dos payoffs, e esta ordem é claramente estabelecida. Essas teorias determinam o tipo de variáveis que entram
no sistema (variáveis que podem ser controladas, fixadas e otimizadas), consideram que o ambiente
que influi sobre a decisão é externo ao organismo que decide e não assumem a limitação da
capacidade computacional do organismo que decide (WALD, 1947, p. 47-52; SIMON, 1955, p.100101). Se o sujeito tomasse decisões de acordo com essa visão racional, ele deveria ser capaz: de
identificar todos os resultados possíveis, não havendo espaço para a possibilidade de ocorrência de
resultados inesperados; calcular todos os pay-offs para todos os resultados, ordenando-os em uma
ordem precisa de preferência; ser capaz de prever todas as probabilidades de ocorrência de cada payoff em decorrência de cada alternativa analisada para decisão (SIMON, 1955, p. 101). Simon, em
1955, apontava: o “homem econômico” é um mito e “para vários propósitos estamos interessados em
modelos de racionalidade „limitada‟ mais do que modelos de racionalidade relativamente „global‟.”
(SIMON, 1955, p. 113).
Os estudos de Simon foram tão intrigantes que, muitos anos após a divulgação de sua teoria
ainda são feitos estudos mostrando que a racionalidade é limitada em processos de tomada de decisão.
Um exemplo deste tipo de estudo é o Hogarth e Karelaia (2005, p. 1860), que mostra que as pessoas
não gostam de analisar trade-offs e usam, inclusive, estratégias psicológicas e cognitivas para evitálos, o que não necessariamente leva a resultados negativos. As pesquisas que seguiram o estudo de
Simon buscam compreender os elementos considerados como a “caixa preta” dos processos
decisórios. Os modelos resultantes desses estudos trabalham com um conjunto de variáveis
comportamentais que são simulação de constructos abstratos da teoria econômica, criando-se
“variáveis de aproximação”, vez que fenômenos dessa natureza nem sempre podem ser mensurados.
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Assim, o comportamento realmente observado, que pode ser medido, é considerado “como se” (“as
if”, no original) fosse uma aproximação de uma variável do modelo econômico, como por exemplo, a
utilidade (CAMERER, 2007, p. 27). Outra vertente de estudos, a partir da teoria de Simon, são
aqueles nos quais são analisados os aspectos que desviam as decisões que são tomadas no dia a dia do
rumo preconizado pelos modelos teóricos da racionalidade, em especial quando são analisadas as
decisões em condições de risco (PLOUS, 1993, p. 80; KAHNEMAN e TVERSKY, 1979, p. 263-273).
Estudos dessa natureza mostram a influência das variáveis que fazem parte da “caixa preta”,
como: as emoções suscitadas pelo objeto da decisão, os sentimentos relacionados ao ambiente no qual
a decisão ocorre, os aspectos motivacionais em relação à decisão, a experiência passada do sujeito em
relação ao ambiente em que ocorre a decisão ou em relação ao objeto de decisão, os processos grupais
que influenciam o tomador de decisão, o arrependimento pela decisão, dentre muitos outros aspectos
de natureza afetiva ou cognitiva.
O avanço dos estudos em Neurociência traz a possibilidade de abertura desta “caixa preta”,
pela mensuração direta de reações biológicas frente às situações que são apresentadas para decisão e
durante o processo usado para gerar alternativas de decisão. Em outras palavras, pode-se ver o que
acontece quando alguém “pensa”, ainda que de forma não muito precisa, face à complexidade do
funcionamento cerebral. Abre-se uma oportunidade para se buscar as respostas para as indagações
relacionadas aos aspectos não racionais da decisão, fugindo-se dos postulados clássicos da teoria
econômica para tomada de decisão (CAMERER, 2007, p. 29; BEAR, CONNORS e PARADISO,
2008, p. 27; COHEN, 2005, p. 3). No presente estudo busca-se fazer uso das evidências encontradas
em Neurociência para compreender o processo de tomada de decisão quando este se relaciona a
aspectos de ambientes contábeis.

1.1

O Problema de Pesquisa
Traz como problema de pesquisa: Como modelar o processo de tomada de decisão quando

este envolve o estabelecimento de níveis de metas orçamentárias? O estudo, de natureza
interdisciplinar, tem vários enquadramentos temáticos. É uma variante dos estudos da área
denominada Neuroeconomia, um campo da economia comportamental que aplica as evidências
empíricas dos estudos em Neurociência para compreensão do processo de tomada de decisão
(CAMERER, 2007, p. 26). Considera-se que seja uma variante, pois ao invés de analisar decisões
sobre assuntos econômicos, a partir de análise de possíveis resultados (prospectos), tem como foco a
tomada de decisão relacionada ao estabelecimento de metas orçamentárias a partir de informações
geradas pelos sistemas de informação e, dentre eles, pelo sistema de informações contábeis. Os
conceitos envolvidos na construção do modelo fogem dos conceitos clássicos da teoria econômica,
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como a função de utilidade ou a análise de prospectos de decisão. A decisão sobre o nível ótimo de
uma meta orçamentária é mais complexa do que uma decisão sobre probabilidades e possibilidades de
ocorrência de determinados resultados, a partir de alternativas previamente selecionadas para decisão.

O estudo se enquadra como um estudo da área de contabilidade comportamental, vez
que usa temas da Psicologia Cognitiva para examinar a interface entre a informação contábil e
o comportamento humano (SORENSEN, 1990, p. 327). Dentro da contabilidade
comportamental, o estudo tem como foco a linha de pesquisa em processamento da
informação contábil, que contempla estudos sobre modelos de tomada de decisão para
diferentes tipos de usuários (MEYER e RIGSBY, 2001, p. 256).
Em termos de Neurociência o estudo situa-se em diferentes níveis de análise
sistemática experimental: no nível sistêmico, no qual a ênfase está na compreensão de como
os diferentes circuitos neurais analisam a informação sensorial, formam percepções do mundo
externo, tomam decisões e comandam movimentos; e no nível comportamental, no qual se
estuda como os sistemas neurais se relacionam para produzir comportamentos integrados
(BEAR, CONNORS e PARADISE, 2007, p13).
Considerando-se essas classificações e a interdisciplinaridade proposta neste estudo,
dá-se o nome de Neuroaccounting à linha de pesquisa na qual o estudo se insere, a exemplo
das denominações adotadas pela Economia e pela Administração – área de Marketing, para os
estudos avançados na área de Contabilidade e que incorporam achados da Neurociência e da
Psicologia Cognitiva.
Como resultado desta pesquisa, espera-se que, ao abrir a “caixa preta” do processo de
tomada de decisão, se possa configurar melhor os sistemas de informação gerencial e
contábil, para que estes se tornem mais eficientes para o processo de tomada de decisão. O
projeto de pesquisa visa entender quais as informações mais utilizadas e como dispô-la da
melhor maneira possível nos sistemas de informação gerencial e contábil. Com este resultado,
espera-se que os gerentes consigam definir metas orçamentárias mais próximas da realidade.

1.2

Objetivos da Pesquisa
Este estudo tem como objetivo geral:
Propor e testar um modelo para tomada de decisão relacionada ao estabelecimento de metas

orçamentárias que considere as contribuições da Psicologia Cognitiva e da Neurociência e que possa
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ser aplicado no desenvolvimento de sistemas de informação e de controle gerencial em ambientes
contábeis.
Como objetivos específicos, tem-se:
1. Compreender como se dá o processo de tomada de decisão relacionado ao estabelecimento de
metas orçamentárias, tomando-se como base o modelo teórico proposto para o estudo;
2. Confirmar a existência, na prática, do modelo teórico proposto para análise do processo de
tomada de decisão relacionada ao estabelecimento de níveis de metas orçamentárias, testandose a sua significância estatística.

3. Testar empiricamente uma situação de decisão (um jogo) baseada no modelo teórico
proposto, buscando identificar padrões de atividade elétrica relacionados ao
processamento cognitivo envolvido numa situação de decisão onde a resposta é
aprendida por condicionamento e que envolve mecanismos de memória implícita.

1.3

Justificativa e Relevância da Pesquisa
O estudo, inovador na área de Contabilidade, pode trazer diversas contribuições para a

academia, para as organizações e para a sociedade, conforme se detalha abaixo:
Contribuições para a academia: A análise do processo de tomada de decisão sob a visão
dos achados em pesquisas na área de Neurociência é uma tendência recente na área de Economia e
Marketing. Os problemas usados para teste em economia referem-se às decisões sobre aspectos
financeiros, como decisão de aplicação em bolsa, compra de seguros, decisões sobre investimentos,
etc.. Em marketing a maior parte dos estudos traz problemas de decisão que se referem à preferência
por produtos ou atributos. Em relação à aproximação entre os campos de estudo de Contabilidade e
Neurociência, não se conhece a existência de estudos no Brasil que façam essa aproximação.
Nos estudos da área de Neuroeconomia e Neuromarketing espera-se que o tomador de decisão
escolha uma alternativa dentre várias alternativas que lhe são propostas. Este estudo traz como
contribuição a possibilidade de ampliação do escopo do que se conhece sobre a tomada de decisão em
ambientes de negócios, pois a decisão que se pretende analisar é aquela relacionada ao
estabelecimento de níveis de metas orçamentárias; esta decisão é mais complexa do que a decisão
sobre prospectos, vez que é o próprio tomador de decisão quem define os prospectos (as alternativas) a
partir da análise de um complexo sistema de informações que lhe é disponibilizado.
Este estudo pretende definir, dentre outros aspectos: quais são os mecanismos de busca de
informação utilizados por sujeitos que detenham expertise em contraposição àqueles que não
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detenham; como aspectos emocionais interferem na avaliação de alternativas relacionadas a níveis de
metas; qual o papel da influência social sobre o tomador de decisão; como aspectos cognitivos e
afetivos se entrelaçam quando são tomadas decisões relacionadas a metas a serem atingidas, situações
sobre as quais há um grande contingente de risco. Essas questões, dentre outras que possam surgir no
decorrer do projeto, tentam abrir a “caixa preta” do processo de tomada de decisão, especialmente
quando este tem um alto grau de indefinição decorrente do grande fluxo de estímulos disponibilizados
para o tomador de decisão, pressão de tempo e alto risco de erro.

Contribuições para as organizações: Conhecer como se dá o processo de tomada de

decisão sobre definição do nível de metas orçamentárias pode propiciar: 1. (...) que se faça o
mapeamento do processo de tomada de decisão nas áreas da empresa cujas decisões estejam
relacionadas ao estabelecimento de níveis de metas; este mapeamento pode identificar as
áreas de fragilidade existentes nos processos decisórios das empresas, propiciando que sejam
criadas estratégias que possam reparar (ou minimizar) essas fragilidades. 2. (...) que sejam
desenvolvidas ferramentas para melhoria dos Sistemas de Controle Gerencial, em especial do
Orçamento, de modo que o processo de definição de metas orçamentárias possa ser
padronizado dentro de uma mesma empresa, considerando suas especificidades, otimizandose assim a alocação de recursos para as diversas atividades da empresa. 3. (...) que se
estabeleça uma relação entre a acurácia dos processos de definição de metas e de indicadores
econômico financeiros da empresa, permitindo-se analisar a vantagem competitiva gerada
pela acurácia da previsão de demanda de recursos em diversas unidades de uma mesma
empresa; 4. (...) que sejam identificados problemas comportamentais relacionados ao processo
de tomada de decisão, como despreparo técnico do gestor, aspectos sociais presentes na
situação em que ocorre a decisão, conflitos entre interesses pessoais e organizacionais,
influência de estilos comportamentais do gestor sobre o processo de tomada de decisão, bem
como aspectos culturais que interfiram no processo, como aversão a risco, dentre outros. 5.
(...) que sejam desenvolvidos Sistemas de Informação Inteligentes para captação e
disponibilização de informação, que considerem os aspectos comportamentais e afetivos que
influenciam a tomada de decisão, mesmo quando esta é considerada eminentemente racional.
6. (...) aos auditores a determinação de pontos fortes e fracos dos controles do Sistema de
Orçamento, de modo que possam “fazer o caminho de volta” das metas orçadas por uma área
da empresa até as informações que lhes deram origem.
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Contribuições para a sociedade: O modelo proposto neste estudo para análise do processo
de tomada de decisão pode ser útil para diversos segmentos da sociedade pois se confirmado, mostra
um caminho para otimização do processo de tomada de decisão sempre que esta envolva a definição
de níveis de metas. Podem se beneficiar do modelo: escolas, prefeituras, órgãos públicos, organizações
não governamentais, hospitais, dentre outros. Afinal, estabelecer metas em níveis considerados
adequados sempre é um desafio para gestores e uma necessidade premente, notadamente quando os
recursos são escassos.
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CAPÍTULO 2 - REFERENCIAL TEÓRICO

2.1. Estudos recentes em Tomada de Decisão
Diferentes aspectos comportamentais que interferem em um processo de tomada de decisão
vêm sendo estudados pela Psicologia, em especial pela Psicologia Cognitiva e Neuropsicologia, já há
algum tempo. Os processos de Tomada de Decisão são entendidos por essas áreas como parte das
chamadas funções executivas com relação estreita com a atividade das estruturas frontais do cérebro,
em particular do córtex pré-frontal. Stuss e Benson (1984, p.3) colocaram que o córtex pré-frontal
recebe, integra, formula, executa, monitora, modifica e julga todas as atividades do sistema nervoso.
Assim, pacientes com distúrbios em regiões frontais falham na realização de uma determinada tarefa,
muito mais por um problema de abordagem do que por falta de conhecimentos ou incapacidades
perceptivas ou de linguagem (LEZAK, 1995, p. 15). Os pacientes com lesões em áreas frontais podem
muitas vezes saber efetuar uma tarefa que faça parte de uma ação mais complexa, mas, por outro lado,
falham na execução desta por uma falha no seqüenciamento dos diferentes componentes da ação
(KIMBERG e FARAH, 1993, p. 411). A essa coordenação deu-se o nome de função executiva,
correlacionando-se principalmente o córtex dorsolateral pré-frontal com a planificação junto com a
flexibilidade mental para a resolução de problemas.
Os estudos em Neurociência Cognitiva partem da perspectiva de que decisões envolvem
considerações cuidadosas sobre os riscos e benefícios envolvidos em uma determinada escolha e que a
tomada de decisão requer uma variedade de comportamentos envolvendo considerações de múltiplas
alternativas, possibilidades, e a dedução das possíveis conseqüências futuras das escolhas (CRONE,
SOMSEN, VAN BEEK, VAN DER MOLEN., 2004, p. 531). Com isso, verifica-se que algumas
pessoas necessitam altas recompensas para balancear a possibilidade de riscos mínimos, enquanto
outros assumem riscos importantes mesmo quando a possibilidade de benefícios é pequena.
Nessa direção, alguns estudos têm demonstrado que estratégias baseadas em respostas mais
racionais são associadas com decisões mais vantajosas e, conseqüentemente, de menor risco. Outros
estudos têm mostrado que pessoas com traços mais marcantes de impulsividade, como parte da sua
personalidade, apresentam decisões que em grande parte resultam em conseqüências não vantajosas.
Um estudo com 70 estudantes de psicologia, que foram divididos em 2 grupos (grupo com alta
impulsividade e grupo com baixa impulsividade) realizaram 3 tarefas de Tomada de Decisão:
reversal-learning task, Rogers Decision-Making Task, Iowa Gambling Task. Os pesquisadores
observaram que o grupo com alta impulsividade obteve pior desempenho, apontando para uma
diminuição na aprendizagem da recompensa e punição e um comprometimento da adaptação do
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comportamento de escolha mediante as mudanças nas contingências (FRANKEN, STRIEN e MURIS,
2007, p.155).
É interessante notar que esse padrão de decisão pode ser compreendido considerando os
mecanismos neurobiológicos subjacentes. Por exemplo, alterações em tomada de decisão podem ser
vistas em adolescentes e estas se encontram relacionadas a um padrão de desbalanceamento de
atividade cerebral entre estruturas do chamado sistema límbico e do córtex pré-frontal, pois a
maturação neuronal dessas estruturas não é linear e acontece em diferentes períodos da vida. A
maturação de estruturas límbicas mais precocemente do que das estruturas pré-frontais resulta, nos
adolescentes, em comportamento de maior exacerbação das emoções concomitantemente com
respostas de padrão mais impulsivo. (CHAMBERS, TAYLOR JR, POTENZA Mn, 2003, p. 1041).
Esses estudos descritos mostram que a chamada “caixa preta” do processo de tomada de
decisão envolve um conjunto de variáveis de natureza cognitiva e afetiva que não podem ser
desprezadas nos modelos de tomada de decisão. Todavia, o estudo de variáveis dessa natureza, à época
em que foram desenvolvidos os primeiros modelos racionais do processo de tomada de decisão, não
eram possíveis vez que não se tinha aparato tecnológico para essa investigação.
As estratégias que as Neurociências vêm hoje empregando para investigar os processos de
tomada de decisão são variadas. Algumas delas vão na direção de análise de etapas da maturação
cerebral e suas conseqüências no comportamento. Em outros estudos elas se fazem valer da correlação
entre lesões cerebrais e disfunções cognitivas; neste caso, em particular, lesões frontais e disfunção
executiva. E atualmente, grande parte das investigações sobre bases neurais dos processos decisórios é
realizada com o uso de tecnologias como exame de neuroimagem funcional, eletroencefalografia de
alta densidade, medidas psicofisiológicas como condutância da pele e diâmetro pupilar e, mais
recentemente, ferramentas não-invasivas de modulação da atividade cerebral.
Entre as técnicas de modulação da atividade cerebral, encontra-se a Estimulação Magnética
Transcraniana (EMT). Pesquisas com EMT têm demonstrado o papel do córtex pré-frontal na Tomada
de Decisão em sujeitos saudáveis trazendo informações a respeito das circuitarias envolvidas neste
processo. Estes estudos se utilizam de uma propriedade inibitória da EMT, i.e. a aplicação da EMT em
um determinada região cerebral (isso é feito de forma não-invasiva; os efeitos são resultados do
disparo neuronal induzido por campo magnético gerado por uma bobina aplicada externamente a
cabeça), o que pode induzir a chamada “Lesão Virtual Temporária” – ou seja, pode simular possíveis
lesões. Knoch, Pascual-Leone, Meyer, Treyer e Fehr (2006, p. 829) investigaram os efeitos da EMT
inibitória aplicada em córtex pré-frontal direito ou esquerdo. Os autores observaram que a inibição do
córtex pré-frontal direito produziu padrões de desempenho mais relacionados a grandes riscos, ao
passo que a estimulação à esquerda não interferiu no desempenho dos sujeitos. Por outro lado, Boggio,
Fregni, Bermpohl, Mansur, Rosa, Rumi, Barbosa, Odebrecht Rosa, Pascual-Leone, Rigonatti,
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Marcolin e Araujo Silva (2005, p. 1178) mostraram que a EMT excitatória (ou seja, relacionada a um
aumento na atividade cerebral) aplicada em córtex pré-frontal de pacientes com Doença de Parkinson
produziu um benefício em alguns testes de funções executivas e atenção.
As técnicas de estimulação cerebral não-invasivas e indolores apresentam-se como
ferramentas interessantes em estudos de neurociência cognitiva. Os dois estudos citados
anteriormente, considerados em conjunto, mostram uma possibilidade de investigação dos processos
de tomada de decisão e também de modificação do comportamento via modulação da atividade neural.
Outra técnica de modulação cerebral não-invasiva, a estimulação transcraniana por corrente
contínua (ETCC), também vem sendo empregada em estudos de tomada de decisão. Em estudo
recente, Fecteau, Knoch, Fregni, Sultani, Boggio e Pascual-Leone (2007, p. 12500) observaram a
possibilidade de interferência da modulação via ETCC em Tarefa de Tomada de Decisão. Fecteau et
al., (2007, p. 12503), observaram que a ETCC excitatória aplicada em córtex pré-frontal dorsolateral
direito resultou em respostas de menor risco; tal diferença não foi observada após ETCC placebo ou
do córtex pré-frontal esquerdo. Os dados de Fecteau et al. (2007, p. 12504) e Knock et al. (2006,
p.830) sinalizam que o aumento da atividade do córtex pré-frontal dorsolateral parece estar associado
a respostas de maior cautela.
É interessante pensar que o aumento no grau de cautela observado durante estimulação do
córtex pré-frontal direito pode estar relacionado a um aumento nos processos racionais, mas também a
uma inibição dos aspectos emocionais subjacentes às escolhas. Pesquisas prévias têm mostrado que
durante processos decisórios estruturas cerebrais que processam as emoções são também recrutadas.
Uma forma simples de investigação do componente afetivo envolvido nos processos decisórios é por
meio da análise da Condutância da Pele. De acordo com Bechara, Tranel e Damasio (2000, p. 189), o
córtex pré-frontal, mais na região ventromedial, está relacionado ao processamento de códigos ou
marcadores somáticos (que são as reações fisiológicas relacionadas a eventos emocionais que foram
significativos no passado) referentes às emoções vividas anteriormente. Quanto a um estado somático
já conhecido, estes autores perceberam que a avaliação deste propicia decisões mais rápidas e efetivas
para evitar possíveis conseqüências negativas.
Segundo Bechara, Damásio, Tranel, Damásio (2005), os marcadores somáticos são uma
instância especial da generalização de sensações que são secundárias às emoções, sendo que essas
emoções e sentimentos estão relacionados à aprendizagem de prever as conseqüências futuras diante
de determinados estímulos ou situações. Para Damásio, 2004 (apud DUNN, DALGLEISH e
LAWRENCE, 2006, p. 239), a Hipótese dos Marcadores Somáticos traz a emoção para a
representação de um conjunto complexo de mudanças homeostáticas que ocorrem em diferentes níveis
do cérebro e do corpo diante a determinada situação.
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Pensando na função de Tomada de Decisão, estudos apontam para a influência das reações
emocionais nesta função. Segundo Crone et. al. (2004, p. 531), muitas vezes são comparados os
resultados obtidos em uma decisão com as crenças da pessoa a respeito da probabilidade de se obter o
resultado, principalmente em situações complexas onda há grande incerteza sobre o futuro e a decisão
deixa de ser fundamentada em uma base lógica racional na análise de custo e benefício diante de
conseqüências do desempenho. Outros pesquisadores apontam para a Tomada de Decisão não somente
como um processo racional, mas baseado em emoções, principalmente quando o resultado esperado é
relacionado ao relativo-hedônico (FRANKEN, STRIEN, NIJS e MURIS, 2008, p. 155).
Estudos começaram a investigar por meio da condutância da pele as reações emocionais e a
intensidade das reações aos estímulos em tarefas de tomada de decisão (KOBAYAKAWA ,
KOYAMA , MIMURA AND KAWAMURA, 2008, p. 547; WHITNEY, HINSON, WIRICK e
HOLBEN, 2007, p. 37; BRAND, GRABENHORST, STARCKE, VANDEKERCKHOVE,
MARKOWITSCH, 2007, p. 1305; GOUDRIAAN, OOSTERLAAN, DE BEURS

e VAN DEN

BRINK, 2005, p. 137; NAQVI e BECHARA, 2006, p. 103). Em uma tarefa de tomada de decisão
social, Van‟t Wout, Kahn, Sanfey e Aleman (2006, p. 564) demonstraram que a rejeição de propostas
injustas estava relacionada à alta atividade da condutância da pele, apontando uma reação emocional
diante de uma desvantajosa situação. Outro estudo interessante mostrou alterações na amplitude da
condutância da pele em boas e más escolhas na tarefa Gambling Task, com estabilização desta
amplitude em desempenhos superiores (HINSON, WHITNEY, HOLBEN e WIRICK, 2006, p. 190).
Embora os estudos em condutância da pele sejam interessantes para se analisar o papel da emoção na
tomada de decisão, este projeto não seguirá essa linha de estudos face à inexistência, no laboratório da
Universidade, de equipamentos para se obter as medidas relacionadas à condutância.

2.2. Estudos Sobre Tomada de Decisão em Ambientes Organizacionais
Com os avanços obtidos em Neurociência houve uma aproximação da mesma com outras
áreas de estudo, como Marketing e Economia. Enquanto em Marketing se busca entender como
funciona o cérebro do consumidor frente a anúncios e outras situações de apresentação de produtos
que influenciem em sua decisão de compra, em Economia o foco dos estudos está na compreensão do
que ocorre no cérebro quando a decisão envolve aspectos monetários. Os estudos feitos nessas duas
linhas denominam-se Neuromarketing e Neuroeconomia, respectivamente, e levam em consideração
os aspectos psicológicos que estão por trás das decisões, mostrando que as decisões são subjetivas
(CAMERER, LOWENSTEIN e PRELEC, 2005, p. 11; SHIV, BECHARA, LEVIN, ALBA,
BETTMAN, DUBE, ISEN, MELLERS, SMIDTS, GRANT, MCGRAW, 2005, p. 375) e envolvem
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temas relacionados a outras disciplinas, como Linguística e Semiótica, dentre outras (ROSS, 2005, p.
21).
Esses estudos inovadores que aproximam áreas tão distintas, como a Neurociência e a
Administração ou Economia, apresentam tentativas de desenvolvimento de modelos ou de
aprimoramento dos modelos existentes, inserindo-se nos mesmos variáveis que eram consideradas
como não passíveis de mensuração nos modelos do tipo “as if” anteriormente discutidos neste texto.
São exemplos dos problemas de pesquisa apontados nesses estudos: Como a decisão se desvia do
ponto ótimo em decorrência das heurísticas aplicadas na resolução de problemas relacionados à
decisão? (BAZERMAN, 2004, p. 35); Como a decisão é influenciada por perfis psicológicos?
(NAUDÉ, LOCKETT, ISLEI e DRINKWATER, 2000, p. 174); Como a decisão sofre a influência da
motivação do tomador de decisão? (LORD, HANGES e GODFREY, 2003, p. 32); Como se dá a
interação entre cognição e emoção no processo de tomada de decisão? (COHEN, 2005, p. 17); Como a
decisão é afetada pela pressão de grupo? Quais são as áreas cerebrais envolvidas no processo de
tomada de decisão grupal? (LEE, 2008, p. 5); Como se podem desenvolver modelos comportamentais
para decisão que façam predições plausíveis sobre como o cérebro resolve, ou falha, frente a
determinados tipos de problemas? (RANGEL, 2004, p. 503); Como se dá a relação entre a percepção
no processo de tomada de decisão e o tipo de resposta requerido pela decisão? (HEEKEREN,
MARRETT, RUFF, BANDETTINI e UNGERLEIDER, 2006, p. 10023); Como se dá o
comportamento de pessoas frente ao pagamento de taxas, especialmente quando há descontos
relacionados a tempo? (CHORVAT, 2007, p. 578); Como se dá a influência dos afetos e estados de
espírito sobre as decisões financeiras? (PETERSON, 2007, p. 70); Como os processos fisiológicos
neurológicos podem explicar a escolha humana em temas financeiros, ajudando no planejamento
financeiro? (GOETZ e JAMES III, 2008, p. 13); Qual a influência do raciocínio e do instinto em
relação ao tempo de resposta de um processo de tomada de decisão? (RUBINSTEIN, 2007, p. 1243);
Como se pode modelar o comportamento do consumidor e da firma usando modelos de economia
comportamental? (HO, LIM e CAMERER, 2007, p. 307); Como os modelos de persuasão usados em
marketing afetam o livre arbítrio do consumidor e como isso sensibiliza os sistemas neurais do
sujeito? (WILSON, GAINES e HILL, 2008, p. 389); Como a neurociência pode afetar as decisões de
governança? (FARMER, 2006, p. 655). Obter as respostas para as indagações propostas por estudos
dessa natureza pode gerar um avanço para a modelagem do processo de tomada de decisão em
ambientes complexos que envolvam estimativas de valores e de nível de metas.
Este estudo pretende discutir o processo de tomada de decisão quando esta envolve a
estimativa de um nível de meta orçamentária. Diferentemente dos estudos clássicos em economia, na
estimativa de metas não são apresentadas alternativas ao sujeito que decide; ele é quem deve buscar
informações que possam ser consideradas como potenciais alternativas para a sua decisão. Essa
decisão sobre níveis de metas envolve riscos de várias naturezas, como riscos relacionados aos
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reflexos do acerto ou não das metas, à reputação do tomador de decisão, à manutenção do emprego do
tomador de decisão caso as metas não se mostrem acertadas, dentre outros. Além disto, decidir sobre
níveis de metas envolve tarefas cognitivas complexas, como: reduzir o fluxo da informação,
selecionando documentos que tragam as informações que são necessárias para a tomada de decisão,
podendo estes documentos serem internos ou externos à firma; filtrar, dentre as informações não
catalogadas pela empresa aquelas que são importantes e que por vezes estão centralizadas “na mão” de
outras pessoas da empresa, envolvendo assim uma negociação para troca de informação; fazer
predições (estimativas futuras) sobre cenários econômicos para o tempo de vigência da meta que se
está estimando; analisar os riscos embutidos em suas estimativas; identificar as probabilidades e
possibilidades de ocorrência dos cenários estimados; identificar e lidar com os conflitos existentes
entre interesses pessoais e grupais, ou grupais e organizacionais; prever os possíveis problemas
gerados pelo estabelecimento de um nível de metas, dentre tantas outras tarefas cognitivas complexas.
Além dessas questões o tomador de decisão ainda precisa identificar e se adequar à cultura de sua
empresa e às características de sua área de atuação, que podem demandar metas mais ou menos
conservadoras. E mais: tem que saber lidar com seu grau de expertise, que pode facilitar sua decisão
ou gerar vieses de decisão.

2.3.

Modelos de tomada de decisão
Buscando compreender o processo de tomada de decisão relacionado à estimativa do nível de

metas orçamentárias, utilizaram-se dois modelos de tomada de decisão apresentados na literatura sobre
Neuroeconomia acima discutida. O primeiro deles segue o modelo clássico de Psicologia Cognitiva
para tomada de decisão, incorpora alguns achados da Neurociência e apresenta o processo como sendo
um conjunto de funções lineares (PENNINGS, GARCIA e HENDRIX, 2005, p. 114). O segundo
também parte das evidências em Neurociência e apresenta um modelo bi-dimensional de tomada de
decisão que considera dois eixos: um relacionado à forma de processamento da informação para
decisão e outro relacionado aos processos e conteúdos envolvidos. Apresenta-se a seguir os dois
modelos e, na sequência, uma proposta de integração dos mesmos, gerando-se um terceiro modelo que
se propõe seja aplicado na análise do processo de tomada de decisão relacionada à estimativa do nível
das metas orçamentárias, objeto deste estudo.

2.3.1 Um modelo linear do processo de tomada de decisão

Pennings, Garcia e Hendrix (2005, p. 114-122) apresentam um modelo cognitivo, linear, para
o processo de tomada de decisão, apontando variáveis que interferem no processo e dando ênfase ao
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papel da intuição na tomada de decisão, tomando como base as descobertas em Neurociência. A
complexidade da decisão é expressa, no modelo dos autores, pela simultaneidade do processamento de
várias informações e pela interatividade entre esses processamentos; contudo, as equações propostas
para simular o processamento da informação são todas lineares (p. 122).
No modelo de Pennings, Garcia e Hendrix (2005, p.115) para a tomada de decisão podem ser
identificadas duas fases importantes. São elas: 1. Fase da Retransmissão do Estímulo (SR – stimulirelay) – que envolve a transformação do estímulo em percepções, gerando o espaço perceptual
multidimensional (MDPS – multi-dimensional perceptual space); 2. A fase do Processamento
Cognitivo Dinâmico (DCP – dynamic cognitive processing) – que envolve a transformação das
percepções que se encontram no MDPS em resultados comportamentais, ou seja, em decisões. A
Figura 1 apresenta uma integração das figuras propostas pelos autores.
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Figura 1 – Modelo conceitual do processo individual de tomada de decisão
Adaptado de Pennings, Garcia e Hendrix (2005, p. 115)
Legenda: SR (fase da retransmissão do estímulo – stimuli-relay); MDPS (espaço perceptual
multidimensional – multi-dimensional perceptual space); DCP (Processamento Cognitivo Dinâmico – dynamic
cognitive processing); BOS (espaço de resultados comportamentais – behavioral outcome space); M (memória)

No modelo apresentado, o sujeito capta informações do ambiente (representado pelo número 1
na Figura 1) e as filtra (usando a atenção seletiva), gerando o espaço de estímulos relevantes (ver
número 2 na Figura 1). Como há um grande fluxo de estímulos disponíveis ao sujeito, o ambiente
(número 1 na Figura 1) é considerado um espaço de alta dimensionalidade. Uma vez reduzido esse
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espaço, tem-se um conjunto de estímulos interpretados como relevantes, que são os inputs para o
algoritmo que os tomadores de decisão usam para chegar a uma escolha, fechando assim a fase de
retransmissão do estímulo (SR – stimuli-relay – ver número 2 na Figura 1) (PENNINGS, GARCIA e
HENDRIX, 2005, p.116-117). A interpretação desses estímulos depende de conteúdos estocados na
memória, sendo esta definida como “um processo específico no qual o input é uma corrente de
estímulos relevantes que vai do passado para o momento t” (PENNINGS, GARCIA e HENDRIX,
2005, p.118). Uma vez selecionados os estímulos relevantes, estes vão para o espaço perceptual
multidimensional – MDPS – multi-dimensional perceptual space (ver número 3 na Figura 1), que é
um espaço de informação disponível para que o tomador de decisão desenvolva os potenciais
resultados comportamentais (decisões) que atendam aos seus objetivos. O MDPS é, portanto, um input
para a fase seguinte do processo de tomada de decisão, a fase de Processamento Cognitivo Dinâmico
(DCP– dynamic cognitive processing – ver número 4 na Figura 1), na qual o tomador de decisão
resolve qual será a sua resposta ao problema que lhe foi apresentado para decisão.
A fase do Processamento Cognitivo Dinâmico (DCP) é dividida em dois passos que são
complementares e que interagem entre si: 1. Passo computacional (ver número 4ª na Figura 1), no qual
são analisadas as percepções estocadas no espaço perceptual (MDPS – número 3 na Figura 1) e são
geradas as respostas possíveis para tomada de decisão, considerando os objetivos do tomador de
decisão e os dados armazenados em seu banco de memória de longo prazo; 2. Passo da intuição (ver
número 4b na Figura 1), ou seja, passo em que as escolhas de alternativas são feitas sem uma análise
formal dos dados disponíveis para tomada de decisão. Pennings, Garcia e Hendrix (2005, p.118)
consideram que o objetivo do tomador de decisão é a recompensa esperada, ou a utilidade, nos
modelos econômicos.
O passo computacional é um processo analítico que envolve o peso de diferentes fatores e
exige atividade paralela em múltiplas redes de conexão no cérebro. É um processo complexo no qual o
tomador de decisão relaciona as informações selecionadas e alocadas no espaço perceptual
multidimensional (MDPS) com seus objetivos. A primeira etapa do processo é a fase de resolução do
problema, ou seja, a fase em que o tomador de decisão avalia informações e analisa alternativas
possíveis (ver número 4ª na Figura 1). O produto desse passo é um conjunto de soluções (que são
alternativas para decisão) alocadas no Espaço de Resultados Comportamentais (BOS – behavioral
outcome space – ver número 4ª na Figura 1). Essas alternativas são denominadas resultados
comportamentais porque expressam como o sujeito responderia aos desafios que lhe foram impostos
no problema. Esses resultados comportamentais são analisados buscando-se o ponto ótimo; isto é feito
atribuindo-se pesos aos mesmos, de acordo com os valores atribuídos aos critérios estabelecidos para
julgamento das alternativas. Trata-se de um processo que se aproxima das programações matemáticas
que descrevem o comportamento racional de tomada de decisão (modelos econômicos que seguem a
Teoria da Utilidade Esperada) (PENNINGS, GARCIA e HENDRIX, 2005, p. 120).
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Deve-se considerar que nesse Espaço de Resultados Comportamentais (BOS) também ficam
tanto as alternativas (possíveis resultados comportamentais) que demandam mais tempo para serem
avaliadas (por serem mais complexas, envolvendo muitos critérios de análise) como aquelas que
demandam mais informações. No modelo proposto por Pennings, Garcia e Hendrix (2005, p. 121) os
problemas que demandam escolhas complexas esbarram na limitação computacional do sujeito, que é
considerada uma restrição conforme o conceito de racionalidade limitada de Simon (1955, p. 99-118).
Quanto às alternativas que demandam mais informação, estas ocorrem quando há percepção de
ambigüidade (dificuldade de categorização) dos estímulos presentes no meio ambiente; isto
compromete a busca da racionalidade.
Quando ocorrem essas situações de limitação computacional ou de 22ambigüidade, o tomador
de decisão acaba lançando mão de processos menos formais para escolha de alternativas, processos
estes que “encurtam” os caminhos de solução. No modelo de Pennings, Garcia e Hendrix (2005, p.
121) esses processos são genericamente denominados Intuição (ver número 4b na Figura 1). Os
autores consideram que a Intuição seja “uma escolha feita sem análise formal (...) é o processo latente
que está rodando no back-ground do tomador de decisão, requerendo menos capacidade de
processamento do que o passo computacional” (2005, p. 121). A Intuição é a responsável, por
exemplo, por situações nas quais o sujeito declara “eu sei que deveria ter escolhido A, mas algo me
disse para escolher B”. Para os autores, a Intuição também é presente quando as decisões são
rotineiras, ou seja, o sujeito já tem algoritmos de decisão memorizados para aquela situação; nesses
casos a resposta é dada sem o uso do processamento cognitivo dinâmico, DCP (ver número 4 na
Figura 1). A decisão final assumida pelo tomador de decisão (ver número 5 na Figura 1) é o resultado
da interação que ocorre entre os passos computacional (4ª) e intuitivo (4b) na fase DCP (número 4 na
Figura 1).
Deve-se destacar que a decisão final também é afetada pela interação social entre diferentes
tomadores de decisão. Na fase de retransmissão do estímulo – SR (ver número 2 na Figura 1) o
mecanismo de filtragem de estímulos sofre a influência do que Pennings, Garcia e Hendrix (2005, p.
122) chamam de “inteligência social”, ou seja, da capacidade que algumas pessoas têm de manipular
os esquemas de referência do tomador de decisão (ditando o que é certo ou errado; o que é importante;
o que vale a pena; dentre outros aspectos) interferindo assim na decisão de quais estímulos são
relevantes para alimentar o espaço perceptual multidimensional – MDPS (ver número 3 na Figura 1).
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2.3.2 Um modelo bidimensional do processo de tomada de decisão

Conforme já discutido neste texto, a Neurociência tem elucidado muitos problemas
relacionados ao funcionamento do cérebro, mostrando como ele se organiza e como funciona. O
modelo de Pennings, Garcia e Hendrix (2005, p. 113-127) acima apresentado foi desenvolvido com
base nessas descobertas. Entretanto, o modelo propõe uma programação linear para previsão de
tomada de decisão e embora discuta a relação entre razão e intuição, não entra em detalhes sobre como
a Intuição opera.
A idéia de um modelo bidimensional para processamento da informação foi proposta por
diversos autores. Camerer, Lowenstein e Prelec (2205, p. 16) apresentam um desses modelos
bidimensionais, propiciando uma reflexão mais profunda sobre o que Pennings, Garcia e Hendrix
(2005, p. 113-127) denominaram de Intuição.
O modelo de Camerer, Lowenstein e Prelec (2005, p. 15) mostra como as dimensões “mente”
e “razão” (dilema de filósofos ao longo dos séculos) podem se conectar. Os autores utilizam, para
construção do seu modelo, descobertas da Neurociência em relação ao funcionamento neural durante o
processamento da informação. As duas dimensões propostas em seu modelo dizem respeito às formas
de processamento da informação (processo controlado ou automático) e ao tipo de sistema acessado
(cognitivo e afeto). O cruzamento dessas duas dimensões gera um modelo com quatro quadrantes,
conforme se apresenta na Figura 2.
Os mecanismos da dimensão controle-automatismo (partes superior e inferior da Figura 2,
respectivamente, tomando-se como referência o eixo horizontal) se referem à maneira como a
informação é processada no cérebro: por processo controlado (consciente e com esforços ativos para
resolução de problemas e tomada de decisão, quadrantes I e II da Figura 2) e por processo automático
(não consciente, com resoluções e decisões rápidas, baseadas em aprendizagem prévia, quadrantes III
e IV da Figura 2). Os mecanismos da dimensão cognição-afeto (partes esquerda e direita da Figura 2,
respectivamente, tomando-se como referência o eixo vertical) mostram quais sistemas são acionados
durante o processamento da informação: sistemas cognitivos (raciocínio) ou afetivos (influência de
emoções, sentimentos e de impulsos).
Embora nos quadrantes I e II fa Figura 2 estejam os processos controlados de tomada de
decisão, no quadrante I a decisão é controlada e relacionada a sistemas cognitivos e no quadrante II a
decisão é controlada e relacionada a sistemas de afeto. Os modelos clássicos de tomada de decisão
estariam localizados no quadrante I.

Nos quadrantes III e IV da Figura 2 estão os processos

automáticos de tomada de decisão, sendo que no quadrante III a decisão é automatizada e relacionada
a sistemas cognitivos e no quadrante IV a decisão é automatizada e relacionada a sistemas de afeto.
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Processamento controlado
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Processamento linear
Capacidade restrita
Alto esforço de resolução
Evocação deliberada
Acesso introspectivo

I
III
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II
IV

Processamento paralelo
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Evocação não consciente
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•Antecipação de
sentimentos
•Mudança do foco de
atenção da situação

Afetivo

•Motivação (valência )
•Tendência de ação

Processamento automático

Figura 2 – Adaptada de Camerer, Loewenstein e Prelec (2005, p. 16).

No processo controlado o processamento da informação é serial, linear, seguindo passos
lógicos. O mecanismo é ativado quando o tomador da decisão se vê frente a desafios ou surpresas que
saiam de sua rotina; nesses casos, a resolução de problemas e a tomada de decisão dependem de
ativação deliberada dos sistemas de memória (que arquivam os conteúdos aprendidos). No
processamento controlado o sujeito tem um sentimento de estar se esforçando para encontrar uma
resposta ou tomar uma decisão. Quando questionado, ele é capaz de rememorar os passos seguidos
para chegar à decisão, vez que o processo é consciente (acesso introspectivo). Como a pessoa não é
capaz de resolver um problema estimando todas as possibilidades de resposta, este tipo de
processamento esbarra na capacidade computacional restrita (Teoria da Racionalidade Limitada de
Simon, já apresentada neste texto).
No processo automático o mecanismo de processamento da informação se dá de forma oposta
ao que ocorre no processo controlado. O mecanismo é ativado pela captação de estímulos que
passaram pelo crivo da atenção seletiva, sendo assim filtrados do meio ambiente; estes estímulos são
codificados e interpretados, ativando sistemas neurais específicos. O modelo de processamento é
conexionista, em oposição ao modelo linear, vez que há interação simultânea de diferentes sistemas
neurais, com especialidades distintas. Em conseqüência, o processamento é paralelo (no sentido de
estarem atuando vários processamentos de forma simultânea, mas com possibilidade de conexão entre
eles), sendo muito diferente da estrutura gerada pelos sistemas de equações lineares propostos pelos
economistas para modelagem da tomada de decisão (conforme apresentado no item 2 deste texto).
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Esse paralelismo, com redundâncias, facilita a rapidez de resposta e a execução de múltiplas tarefas
simultâneas, aumentando assim a capacidade computacional do cérebro. As resoluções de problemas e
conseqüentes tomadas de decisão se dão de forma rápida, sem percepção de esforço para resolução e
sem acesso introspectivo (o sujeito não é capaz de descrever como chegou à decisão).
Os estudos em Neurociência mostram que, em termos de ativação de sistemas neurais, há
diferença entre os processamentos controlado e automático. Os processos automáticos ocorrem
principalmente nas regiões frontais do cérebro, que são genericamente chamadas de “área executiva”
do cérebro. Esses processos são considerados o modo default de operação do cérebro; o processo
controlado só é acionado quando o processamento paralelo é interrompido por alguma surpresa (um
evento inesperado na situação) ou por algum estímulo que não esteja bem estruturado (um estímulo
que o sujeito precise catalogar).
Analisando-se os sistemas de afeto e cognição, sabe-se que estes interagem na determinação
de comportamentos dos sujeitos, e estudos mostram que não é possível se fazer a separação entre
razão e emoção. Para se analisar o sistema afetivo é preciso destacar que, para Camerer, Lowenstein e
Prelec (2005, p. 25), afetos não são sinônimos de emoções ou de sentimentos. A emoção é um traço
essencial à sobrevivência, pois dispara uma série de reações comportamentais adaptativas
(GOLEMAN, 1995, p. 25). Sentimentos são estados mentais relacionados à maneira como a pessoa
“se sente” (VISCOTT, 1982, p. 32). Para Camerer, Lowenstein e Prelec (2005, p. 25) afetos englobam
as emoções, os sentimentos e os impulsos (drive states) para ação, ou seja, estados biológicos
disparadores de comportamentos (como fome, por exemplo).

O principal traço da dimensão afeto é

seu papel na motivação, vez que afetos têm valências (positivas ou negativas) e são responsáveis por
questões relacionadas a “vou/não vou”, ou seja, às situações de aproximação ou afastamento em
relação ao objeto da decisão (CAMERER. LOWENSTEIN e PRELEC, 2005, p. 18). É intrigante a
comprovação, pela Neurociência, de algo que já se sabia no senso comum: nem sempre as pessoas
buscam o prazer, evitando a dor (o que contraria os pressupostos de modelos de tomada de decisão em
Economia). A motivação pode dirigir o comportamento para situações que são desejadas, mas que não
necessariamente trazem prazer (CAMERER. LOWENSTEIN e PRELEC, 2005, p. 37). Um exemplo
disto é um sujeito querer conhecer a posição de uma empresa no mercado mesmo sabendo, de
antemão, que a sua empresa terá caído de posição em relação ao ano anterior.
O sistema cognitivo é responsável pelos raciocínios e responde pelos aspectos
“verdadeiro/falso”. O sistema cognitivo, por si, não dirige o comportamento; ele precisa operar pelo
sistema afetivo. Os raciocínios são considerados processos conscientes, e fazem parte do que se chama
razão. Entretanto, há aspectos cognitivos que fazem parte do processamento automático, como o
reconhecimento de padrões, decodificação e interpretação de estímulos (aspectos da percepção). Uma
informação passa primeiro pelo sistema cognitivo do processamento automático, pelo crivo de atenção
seletiva; paradoxalmente, é como se fosse preciso “ver para não ver”. Assim, não há processamento
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exclusivamente controlado, vez que uma parte do processo é automatizada. Um dos mecanismos que
é controlado pelo sistema cognitivo, mas que faz parte do processamento automático é a expertise.
Trata-se de uma resolução de problemas que não é consciente para o tomador de decisão (sem acesso
introspectivo). A escolha de uma alternativa para decisão se dá da seguinte forma: o tomador de
decisão faz a identificação imediata de um padrão (situação já catalogada em seu mecanismo de
memória) na situação problema e busca uma alternativa de resolução já aprendida e memorizada. Isto
ocorre porque à medida que um problema é apresentado de forma mais freqüente, a resolução tende a
se concentrar em áreas especializadas no processamento da tarefa, de modo que o problema é
resolvido de maneira automática e com baixo esforço. Como o esforço do processamento controlado é
muito grande, o cérebro está constantemente buscando automatizar processos para aumentar sua
capacidade computacional. A expertise é o resultado desse acúmulo de aprendizagens memorizadas
que, consequentemente, geram respostas automatizadas. No modelo de Pennings, Garcia e Hendrix
(2005, p. 121) a expertise faz parte da variável genericamente denominada Intuição.
Um efeito interessante relacionado ao sistema cognitivo é que o julgamento perceptual
freqüentemente adota a informação trazida por um grupo neural e suprime totalmente a informação
trazida pelo outro grupo (CAMERER, LOWENSTEIN e PRELEC, 2005, p. 25). Trata-se do princípio
“winner take all”. O critério para manutenção da informação é a qualidade de sua categorização: frente
a informações ambíguas, o cérebro busca “criar” percepções e pensamentos bem definidos para serem
armazenados (toda informação armazenada precisa ser categorizada); isto gera distorção de percepção
(ou seja, o que foi categorizado não guarda semelhança com o estímulo original, sendo, portanto,
“falso”).. Esse mecanismo tem como vantagem categorizar rapidamente objetos em espaços
perceptuais com grande fluxo de informação; a desvantagem é que quando se faz necessária a
mudança de conteúdos armazenados como verdadeiros, mas que não necessariamente o são (porque
originados de situações ambíguas) esta mudança não ocorre com facilidade. Em outras palavras, a
expertise nem sempre gera decisões que possam ser consideradas “ótimas”.
Dentre as descobertas da Neurociência que mostram como os sistemas cognitivo e afetivo se
interligam, duas questões são interessantes (CAMERER, LOWENSTEIN e PRELEC, 2005, p. 28-31).
A primeira delas mostra que na busca de aumento de eficácia, parece existir no cérebro um módulo
que é responsável pelas inferências que as pessoas fazem sobre o que os outros acreditam, sentem ou
podem fazer. Esta inferência, por vezes confundida com intuição, é fundamental para a resolução de
problemas relacionados aos ambientes sociais; o uso do raciocínio lógico-dedutivo (que está
relacionado ao processamento controlado da informação para resolução de problemas e tomada de
decisão) pode compensar apenas parcialmente a ausência desse mecanismo. A segunda questão é que
nas decisões que envolvem risco o sistema cognitivo é contaminado pelo de afetos; estudos mostram
que a análise de probabilidade de ocorrência de eventos, essencial para o cálculo de risco, por vezes
sensibiliza o hemisfério esquerdo do cérebro, sendo que as decisões reflexivas tipicamente acionam o
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hemisfério direito. Com o uso de equipamentos de diagnóstico por imagem “vê-se” que a decisão
gerada por um processamento controlado é contaminada por sistemas de afeto (CAMERER,
LOWENSTEIN e PRELEC, 2005, p. 43), o que talvez explique os vieses de julgamento em relação a
risco, conforme já discutido em seção anterior deste texto.

2.3.3 O papel da memória na tomada de decisão

Em ambos os modelos apresentados até então neste texto, a memória aparece como uma das
variáveis importantes no processo de tomada de decisão, mas os autores não explicam sua
complexidade. A memória é definida sob dois aspectos: pelo tempo de retenção e por seu conteúdo
(GAZZANIGA, IVRY e MANGUN, 2006, p. 320; DAVIDOFF, 2001, p. 205). As teorias cognitivas
e os estudos em Neurociência sugerem que a memória é mantida por múltiplos sistemas cognitivos e
neurais, distintos em termos de qualidade da informação armazenada e de como ela é codificada e
evocada. Em termos de duração da retenção, pode-se dizer que a memória se divide em memória de
curta duração (memória de trabalho) e longa duração, que se divide em memória declarativa
(explícita) e não-declarativa (implícita), sendo essa última não acessível introspectivamente (o sujeito
não tem consciência dos dados nela armazenados). Nos modelos de tomada de decisão apresentados,
os autores não fazem a distinção sobre os tipos de memória que estão sendo acionados. Camerer,
Lowenstein e Prelec (2005) falam na evocação consciente e não consciente, não detalhando se elas se
referem, respectivamente, às memórias de longo prazo declarativas e não-declarativas. Pennings,
Garcia e Hendrix (2005) falam em estocagem de percepções em espaços perceptuais
multidimensionais (MDPS) e de soluções em espaços de resultados comportamentais (BOS), não
tratando esses espaços como memórias; no modelo desses autores a memória é explicitamente citada
como um banco de dados aos quais se recorre para busca de conteúdos na fase de filtragem das
informações – SR ou no passo computacional, onde a solução de problemas depende de prévia
aprendizagem. Como estratégia para compreensão e simplificação do modelo que se apresenta a
seguir, fala-se da memória declarativa (explícita) quando o processo de tomada de decisão é
controlado, e não declarativa (implícita), quando o processo envolve a expertise (processamento
automático da informação decorrente de aprendizagem, condicionamentos, etc... ) (BADDELEY,
ANDERSON e EYSENCK, 2011, p.22).
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2.3.4 A proposta de um novo modelo para o processo de tomada de decisão

Conforme já discutido neste texto, a tomada de decisão é um processo cognitivo complexo que
envolve a percepção, a memória, o raciocínio, e é contaminado por aspectos motivacionais, culturais,
sociais e políticos. Modelar este processo é um desafio, pois há funções lineares na tomada de decisão
que são classificadas dentro dos quadrantes do processamento controlado e do processamento
automático, sendo difícil separar os efeitos desses tipos de processamento na tomada de decisão.
Também há decisões que, embora sejam processadas de forma controlada sofrem o efeito dos
conteúdos afetivos, considerados no senso comum como desviantes da decisão racional, mostrando um
aparente paradoxo, vez que a decisão controlada é a que mais se aproxima da decisão racional dos
modelos clássicos da Economia.
O modelo que se apresenta busca integrar as variáveis consideradas como Intuição (número 4b
na Figura 1) no modelo de Pennings, Garcia e Hendrix (2005, p. 113-127) ao modelo bidimensional
proposto por Camerer, Lowenstein e Prelec (2005, p. 9-64), apresentado na Figura 2. Apresenta-se na
Figura 3 o modelo proposto e a seguir, as considerações sobre o mesmo, destacando-se sua aplicação à
análise das decisões na área de Contabilidade, com destaque para o processo de tomada de decisão
relacionado ao Orçamento (decisão sobre o nível de metas orçamentárias), objeto deste estudo. Devese destacar que o modelo é uma estrutura “vazia”, ou seja, livre de conteúdos específicos, podendo ser
aplicado a qualquer tipo de decisão e em qualquer tipo de ambiente.
Na literatura sobre sistemas de controle gerencial, e em especial sobre orçamentos, que será
detalhada na próxima seção deste texto, parte-se do pressuposto que, teoricamente, seja possível
definir metas orçamentárias usando-se um modelo de previsão racional, objetivo, baseado em dados e
informações. Na prática, vê-se que isto não ocorre. Nem sempre o processamento da tomada de
decisão se dá de maneira controlada e muito do que se decide (e se erra) está baseado em aspectos
relacionados à “caixa preta” do modelo de decisão. Seja qual for o nível ocupado pelo tomador de
decisão dentro de uma empresa, ao decidir o sujeito frequentemente foge do controlado, previsto pelos
modelos econômicos de racionalidade. Conforme já discutido neste texto, as pesquisas em Economia
que vieram a partir dos estudos de Simon (1955) vêm provando esses desvios.
O modelo integrado de tomada de decisão que se propõe neste estudo pode ser visto na Figura
3. As siglas usadas no modelo são as mesmas do modelo de Pennings, Garcia e Hendrix (Figura 1) já
explicadas, e têm, no modelo proposto, os mesmos significados; logo, não serão novamente descritas.
A tomada de decisão se inicia na região de processamento automático (quadrante III na Figura
3), pois os estímulos são reconhecidos como padrão, decodificados e interpretados sem que o tomador
de decisão tenha consciência deste processo, que é rápido e automático (número 1 na Figura 3); tratase da fase SR detalhada na Figura 1 (número 2 da Figura 1). No quadrante III os conteúdos são
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cognitivos e o processamento é controlado, ou seja, não consciente, em paralelo e conexionista
(número 7 da Figura 3). A seleção de inputs ambientais (redução do fluxo de informação proposto na
fase SR – número 2 da Figura 1) independe da consciência do tomador de decisão e está sujeita a uma
série de vieses oriundos da interferência dos sistemas cognitivo e afetivo. Em termos de atuação do
sistema afetivo pode-se destacar a influência social apontada por Pennings, Garcia e Hendrix
(conforme já discutido), a experiência anterior do sujeito em relação ao assunto sobre o qual ele decide
e que é responsável por valências positivas ou negativas em relação ao tema, dentre outros (quadrante
IV da Figura 3). Essa influência é o passo da Intuição (número 3f na Figura 3) da fase do
processamento cognitivo dinâmico – DCP (número 3 na Figura 3). Em termos de atuação do sistema
cognitivo sobre a seleção de estímulos, pode ocorrer o reconhecimento de uma situação padrão mesmo
quando a situação é ambígua (efeito winner-take-all, já descrito), gerando uma interpretação
inadequada da realidade sobre a qual se decide; as informações que estão guardadas na memória não
declarativa (número 5b na Figura 3) também influenciam a seleção dos estímulos, sendo que o sujeito
não tem consciência desta influência.
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Figura 3 – Modelo proposto para análise do processo de tomada de decisão
Legenda: SR (fase da retransmissão do estímulo – stimuli-relay); MDPS (espaço perceptual
multidimensional – multi-dimensional perceptual space); DCP (Processamento Cognitivo Dinâmico – dynamic
cognitive processing); BOS (espaço de resultados comportamentais – behavioral outcome space); M
(memória);D (decisão); I (intuição); O (otimização)
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Uma vez que as informações estejam disponíveis no espaço perceptual multidimensional
(MDPS – número 2 na Figura 3), o processo de resolução de problemas que gera as alternativas para a
decisão (número 3a na Figura 3) pode ser relativamente controlado, podendo ser modelado de forma
linear, na medida que o sujeito analisa as informações disponíveis, atribui peso às mesmas e gera um
conjunto de alternativas comportamentais possíveis (BOS – número 3b na Figura 3). A seguir, entrase na etapa de otimização da decisão (etapa O – número 3c da Figura 3) onde cabe ao tomador de
decisão julgar qual alternativa terá maior probabilidade de ocorrência (número 3e na Figura 3),
representando a melhor decisão (número 4 na Figura 3). Os processos de geração de respostas
possíveis e de otimização da decisão sofrem a influência da memória declarativa (número 3d na Figura
3), vez que o sujeito busca intencionalmente (de forma consciente) dados que possam colaborar para a
geração e otimização de alternativas de decisão.
Fala-se em “relativo controle” na fase do processamento cognitivo dinâmico (DCP – número 3
na Figura 3), pois nesta fase o sujeito pode sofrer a influência de aspectos afetivos, antecipando os
sentimentos que estarão presentes em seu estado de ânimo ou de sua equipe se a meta apresentada não
for acurada (quadrante II da Figura 3); também pode ser tentado a decidir pela alternativa que tenha,
para si, maior valência (quadrante IV na Figura 3), podendo ocorrer o conflito de interesses entre
metas pessoais e organizacionais conforme proposto na Teoria da Agência (BARON e KREPS, 1999,
p. 247).
Outro aspecto que contraria a idéia de racionalidade é a decisão tomada quando há grande
quantidade de informações disponíveis ou quando o tomador de decisão está sob pressão de tempo.
Nesses casos entra em ação a expertise (número 5 na Figura 3), processo de resolução de problemas
que faz parte do processamento automático da decisão (número 5ª na Figura 3) e do qual o sujeito não
tem acesso introspectivo (ele não é capaz de dizer quais passos seguiu para resolver o problema).
Quando a expertise entra em ação, o tomador de decisão seleciona as informações que estão mais
próximas de um padrão que ele possa identificar (seja esse padrão acurado ou não – número 1 da
Figura 3) e a análise das alternativas geradas a partir dessas informações se dá de forma muito rápida,
porque há processamento paralelo (número 7 na Figura 3) e acesso a dados armazenados na memória
não declarativa (número 5b na Figura 3), gerando decisões em tempo recorde (número 6 na Figura 3),
mas que podem se distanciar da melhor decisão (número 4 na Figura 3).

Além disto, esse

processamento paralelo de informações pouco estruturadas pode gerar decisões que sejam conflitantes
entre si.
A integração dos modelos que se propõe neste texto traz como avanço a inclusão, no modelo,
da expertise e da memória não declarativa, ambas parte do processamento automático da decisão.
Também discute como os aspectos afetivos, genericamente denominados Intuição no modelo de
Pennings, Garcia e Hendrix (2005), afetam a decisão quando o processo é controlado.
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A implicação disto para a área de Contabilidade está na possibilidade de se programar os
Sistemas de Informação Contábeis, dentre eles, os Sistemas de Controle Gerencial, de modo que sejam
consideradas nos modelos de suporte à tomada de decisão as variáveis até então consideradas não
mensuráveis (as tratadas “como se” nos modelos tradicionais).

A identificação do padrão de

relacionamento entre os quadrantes apresentados no modelo proposto permite prever a interferência do
sistema afetivo e do processamento automático na tomada de decisão. Se for possível identificar esse
modelo na prática, pode-se programar a forma de apresentação da informação ou mesmo criar
protocolos a serem seguidos para a tomada de decisão em diferentes áreas da organização, de modo
que sejam minimizados os aspectos negativos dos sistemas automatizados de decisão, potencializando
assim as suas vantagens. Discute-se, a seguir, como esses sistemas funcionam e como o modelo
proposto pode contribuir para a definição dos mesmos.

2.4

Sistemas de Informação e de controle gerencial
Sabe-se que as organizações atuam em ambientes de alta competitividade. Para sobreviverem,

desenvolvem estratégias, cursos de ação que são planejados para que a organização atinja seus
objetivos (CERTO, PETER, MARCONDES e CESAR, 2005, p. 3). A implantação dessas estratégias
depende, dentre outros aspectos, da organização de informações contábeis e não contábeis de modo
que seja facilitado o processo de tomada de decisão nos diferentes níveis organizacionais. Todavia,
considerando a complexidade e o porte das empresas, não se pode falar em controle de informação se
não existirem sistemas que captem e disponibilizem essas informações.

As organizações têm investido cifras cada vez maiores em Sistemas de Informação
(SI) e Tecnologias da Informação (TI) (PEREZ, 2006, p.15). Esta realidade se apóia no fato
de que, gradativamente, os SIs e as TIs vêm se tornando um componente significativo em
todas as práticas organizacionais (TURBAN, LEIDNER, McLEAN e WETHERBE, 2006,
p.10).

2.4.1 Sistemas de Informação

Um sistema de informação é um modelo no qual os recursos de uma empresa são
coordenados para converter inputs (dados) em outputs (resultados), de modo que a empresa
possa atingir seus objetivos (WILKINSON, 1991, p. 4). São as informações, e não os dados,
que agregam valor a uma empresa. Desta forma, um sistema de informação (SI) é um sistema
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capaz de coletar, processar, armazenar, analisar e disseminar informações para atender um
propósito específico; como qualquer sistema, um SI inclui entradas (dados e instruções) e
saídas (relatórios e cálculos) e também engloba pessoas, procedimentos e facilidades físicas,
operando em um determinado ambiente (TURBAN, MCLEAN e WETHERBE, 2004, p. 35;
O´BRIEN e MARAKAS, 2008, p. 28). Esses Sistemas de Informação, geralmente baseados
no uso de computadores, exercem três importantes papéis em todos os tipos de organização:
1) suportar as operações; 2) suportar as estratégias competitivas e 3) suportar as decisões
(O‟BRIEN e MARAKAS, 2008, p. 29).

2.4.2 O Sistema de Informação Contábil

A Contabilidade é a área da empresa que tem como objetivo fornecer informação estruturada aos seus
usuários internos e externos; essas informações são de natureza econômica e financeira e se
relacionam a aspectos físicos, de produtividade e sociais de uma organização (IUDÍCIBUS, 2006, p.
54). Sob este aspecto, as informações gerenciadas pela área de Contabilidade se organizam num
sistema, sendo este denominado Sistema de Informação Contábil, um subsistema do Sistema de
Informações da empresa (PADOVEZE, 2000, p. 93).

Num Sistema de Informação Contábil os inputs são, geralmente, unidades
econômicas, e seus outputs são documentos, relatórios, e outros meios de disponibilização de
informação que são usados para dar orientação financeira à empresa ou para controlar seus
recursos. Uma característica que é inerente ao Sistema de Informação Contábil é a de ser um
sistema consolidador, porque é dentro desse Sistema que são consolidadas todas as transações
financeiras ou monetárias da empresa (RICCIO, 1989, p. 102).
O Sistema de Informação Contábil é dividido em dois tipos distintos: 1. Os Sistemas
de Informação Financeira, que oferecem informações para os usuários externos e que são
regulamentados, seguindo princípios contábeis aceitos; 2. Os Sistemas de Controle Gerencial
(SCG), que provêm informações para usuários internos à firma e que não seguem normas pré
determinadas (WILKINSON, 1991, p. 15). Os dados gerados pelo SCG podem aparecer em
modelos preditivos (projeção de vendas) ou normativos (custos padrão de trabalho), sendo
arranjados de modo a atender às demandas dos gestores.
Há críticas a esses Sistemas de Informação Contábil, alegando-se que: os mesmos nem sempre
produzem informações contábeis úteis que sejam disponibilizadas no momento oportuno; há excessos
de informações, algumas delas triviais, sobrecarregando o usuário (MOSCOVE, SIMKIN e
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BAGRANOFF, 2002, p. 28). Essas críticas mostram que há uma demanda por aprimoramento desse
tipo de Sistema de Informação. Expõe-se, a seguir, as críticas mais freqüentes relacionadas à
existência de aspectos subjetivos que podem comprometer a segurança que se tem no meio
empresarial de que o uso desses Sistemas leve à objetividade na tomada de decisão.
Em relação aos Sistemas de Informação Financeira, sabe-se que as informações neles
disponibilizadas, embora técnicas, são coletadas e disponibilizadas em um ambiente ditado pelo
comportamento organizacional e mediado pelo comportamento humano (SORENSEN, 1990, p. 327).
Assim, a eficácia do uso das informações geradas por esses sistemas depende da forma como as
pessoas reagem às informações que lhes são apresentadas; estas informações são captadas pelo seu
público alvo e interpretadas, o que pode fazer com que um único conjunto de informações leve a
decisões diferentes, dependendo da forma como cada analista interpreta as chances de risco, por
exemplo.

2.4.3 Os Sistemas de Controle Gerencial

Em relação aos Sistemas de Controle Gerencial, estes são sistemas de apoio à decisão que para
serem eficazes, precisam atender às exigências de cada área, das interfaces entre áreas e das alçadas de
decisão; a combinação desses elementos leva a diferentes sistemas de apoio à decisão que são
hierarquizados dentro de uma estrutura organizacional, cada um deles exigindo diferentes níveis de
planejamento e controle (ANTHONY e GOVINDARAJAN, 2008, p. 2; RIAHI-BELKAOUI, 2002,
p.139). Assim, embora não sejam regulamentados por normas, esses sistemas são propostos dentro de
certas regras de modo que cumpram seu papel de fornecer informações para que os gestores possam
tomar decisões mais objetivas e mais acuradas (mais próximas do “ponto ótimo” de acerto). Contudo,
a exemplo do que ocorre com os Sistemas de Informação Financeira, as informações disponibilizadas
ainda exigem interpretações por parte dos tomadores de decisão e de interações entre pessoas e grupos
para se chegar às decisões, o que compromete a racionalidade da decisão final (que deveria estar
apoiada nas informações objetivas geradas pelos sistemas).
O foco deste estudo está nos Sistemas de Controle Gerencial (SCG) enquanto sistemas de
apoio à decisão. São assim considerados porque, enquanto a formulação da estratégia está voltada para
a decisão de novas estratégias, geralmente decorrentes da análise ambiental, os SCG buscam garantir
que as estratégias definidas sejam implementadas (MERCHANT e VAN DER STEDE, 2007, p. 25;
ANTHONY e GOVINDARAJAN, 2008, p.56; HORNGREN, SUNDEN e STRATTON, 2004, p. 17);
para tal, promovem o alinhamento de metas dentro da organização, embora se saiba que esse
alinhamento nem sempre seja factível, vez que os interesses pessoais dos sujeitos que delineiam essas
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metas por vezes se sobrepõem aos da organização (HORGREN, SUNDEM e STRATTON, 2004, p.
19; BARON e KREPS, 1999, p. 247).
Os SCG podem ser vistos como um dos Sistemas de Informação da empresa, como um
instrumento de controle ou mesmo como uma ferramenta de gestão. Enquanto sistemas, os SCG
caracterizam-se por proporem uma série de etapas periódicas, coordenadas e recorrentes, cujo objetivo
é realizar um propósito específico. Como instrumentos de controle têm os seguintes mecanismos:
detector (coleta as informações), assessor (compara padrões atuais com outros pré-estabelecidos) e
realizador (altera o padrão de comportamento se a necessidade for indicada pelo mecanismo assessor).
Como ferramenta gerencial, propiciam o acompanhamento da implantação da estratégia em todos os
níveis da organização (ANTHONY e GOVINDARAJAN, 2008, p. 3). Seja qual for sua finalidade, os
SCG buscam melhorar a integração de controles entre áreas e oferecer maior possibilidade de
identificação das ações de controle e de correção de rumos, quando necessária (ANTHONY e
GOVINDARAJAN, 2008, p.4).
O Orçamento, enquanto um dos Sistemas de Controle Gerencial, é bastante importante para o
alinhamento estratégico de uma organização (FRIED, 2003, p. 2.1; FREZATTI, 2000, p. 78). Tem as
seguintes características: estima o lucro potencial de uma unidade de negócio; é expresso em termos
monetários; é previsto para períodos determinados; é um compromisso de gestão, pois além de metas,
prevê que possam ser tomadas medidas para que o realizado seja compatível com o previsto; é
desenvolvido com base em informações coletadas pela área de Controladoria (ANTHONY e
GOVINDARAJAN, 2008, p. 380).
Além de ser uma ferramenta de previsão, o Orçamento também é uma ferramenta de controle
que envolve dois níveis de decisão: o nível de previsão, no qual se estabelecem as metas; e o nível de
aprovação, no qual se analisa a coerência das metas. Como um dos Sistemas de Controle Gerencial, o
Orçamento dá subsídios para diversos tipos de decisão, como por exemplo, a possibilidade de abertura
de novas unidades de negócios. Assim, sua eficácia depende da acurácia das informações que o
alimentam. As metas previstas precisam ser exeqüíveis, sendo esta uma das principais tarefas do
tomador de decisão de cada área de atuação de uma empresa. Estabelecer metas seria fácil se o
processo de tomada de decisão em relação ao nível das mesmas fosse racional, totalmente baseado na
análise das informações disponíveis e na comparação de padrões pré-estabelecidos. Entretanto, a
discussão feita neste texto sobre modelos de tomada de decisão mostram que as decisões são processos
altamente complexos, nem sempre são racionais e são, por vezes, imprevisíveis.
As constatações de que a racionalidade é, de fato, limitada, constituem a motivação maior para
este estudo. O desafio, contudo, está em transformar o modelo teórico proposto em uma estratégia de
pesquisa que possa comprovar o modelo e que possa dar subsídios para aumento da acurácia de
previsão de metas orçamentárias. Esta situação atinge todos os tipos de organização, sejam elas de
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caráter privado ou não, sejam elas de diferentes portes. Caso se possa comprovar o modelo, inúmeras
aplicações podem se desenhar de modo a favorecer, dentre outras coisas, a alocação de verbas para
projetos estratégicos.
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CAPÍTULO 3 - PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Para atender aos objetivos da pesquisa o estudo foi desdobrado em três etapas distintas de
pesquisa:


Etapa 1: Etapa qualitativa



Etapa 2: Etapa quantitativa



Etapa 3: Etapa experimental

Desta forma, os procedimentos metodológicos são apresentados em sequência, de acordo com as
diferentes etapas da pesquisa.

3.1 ETAPA1 - ESTUDO QUALITATIVO
3.1.1 Objetivo

Compreender como se dá o processo de tomada de decisão relacionado ao estabelecimento de
metas orçamentárias, tomando-se como base o modelo teórico proposto para o estudo;

3.1.2 Questões de pesquisa

A partir do objetivo proposto para esta etapa da pesquisa foram definidas oito questões de
pesquisa, apresentadas a seguir. Cada uma das questões formuladas está relacionada a uma das
variáveis existentes no modelo teórico de tomada de decisão proposto no referencial teórico.
1. Quais são e como são selecionadas as informações que servem de base para a decisão de
metas orçamentárias?
2. Como as influências sociais afetam o tomador de decisões relacionadas a metas
orçamentárias?
3. Quais são e como se estruturam os mecanismos de arquivamento de informação em nível
institucional?
4.

Como são definidas as bases e os parâmetros usados para decisão sobre o nível de metas

orçamentárias?
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5. Uma vez colhidas as informações, quais são os passos usados (e declarados como rotineiros)
pelo tomador de decisão para estabelecer o nível ótimo para as metas orçamentárias sob sua
responsabilidade?
6. Como o tomador de decisão estabelece os níveis de metas considerados “ótimos” para
diferentes cenários organizacionais?
7. Como a experiência profissional e pessoal influencia o processo de tomada de decisão em
relação ao estabelecimento de níveis para as metas orçamentárias?
8. Como aspectos afetivos (emoções, sentimentos em relação a pessoas e situações, motivação,
dentre outros) influenciam o processo de tomada de decisão em relação a metas orçamentárias?

3.1.3 Dados e forma de coleta de dados

Os dados foram primários, sendo colhidos diretamente junto às pessoas que desenvolvem
orçamentos em empresas. Os dados foram colhidos em entrevistas semi-estruturadas feitas pelos
participantes do projeto, usando um roteiro pré-estabelecido, com perguntas desenhadas de acordo
com as questões de pesquisa propostas para esta etapa da pesquisa.Usando-se a metáfora proposta por
Kvale (1996, p. 4), as entrevistas foram conduzidas como se o entrevistador fosse um viajante
explorando locais específicos seguindo um método previamente determinado, tendo como resultado a
construção de significados (KVALE, 1996, p. 11).
Deve-se considerar que a escolha desse tipo de entrevistas para coleta de dados supõe a
possibilidade de interação entre o pesquisador, que conhece o referencial teórico do assunto em
questão, e o pesquisado, que tem uma visão prática do tema. Assume-se que dessa interação possam
surgir novos insights para aperfeiçoamento do modelo proposto para análise do processo de tomada de
decisão.
Seguindo-se o protocolo, todas as entrevistas foram gravadas e transcritas. O Quadro 1
apresenta as perguntas que fazem parte do roteiro da entrevista, mostrando o relacionamento entre as
mesmas e as questões de pesquisa (QP) do estudo. Nota-se que há perguntas redundantes,
denominadas secundárias. Elas foram elaboradas para garantir que, caso o respondente não aborde o
tema proposto pela questão central, ele seja instigado a fazê-lo. No Quadro 1 as perguntas principais
são grifadas em itálico e negrito, para distingui-las das questões secundárias. Essas perguntas também
fazem parte da estratégia para se obter validade de constructo no estudo.
Define-se validade como “a extensão na qual um resultado representa com acurácia o
fenômeno social ao qual ele se refere” (SILVERMAN, 2000, p. 175). No presente estudo parte-se de
categorias pré estabelecidas, selecionadas a partir da teoria existente sobre modelos de tomada de
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decisão. Com esta escolha corre-se o risco de deixar de lado aspectos importantes da tomada de
decisão relacionada à estimativa de metas orçamentárias.
Para garantir algum grau de validade, todas as perguntas foram feitas seguindo-se exatamente
o texto proposto no roteiro de entrevista, evitando assim que o entrevistador mude a pergunta,
buscando assuntos diferentes dos propostos no modelo sob estudo, o que impede a busca de validade
do constructo (KVALE, p. 242).
Definiu-se confiabilidade como “o grau de consistência com que os indicadores estão
relacionados à mesma categoria por diferentes observadores ou pelo mesmo observador em ocasiões
diferentes” (SILVERMAN, 2000, p. 175). No presente estudo a confiabilidade foi buscada pela
gravação e transcrição fiel das entrevistas e pela análise dos dados por dois pesquisadores
independentes, verificando-se até que ponto as conclusões às quais ambos chegaram são concordantes
(KVALE, 1996, p. 235-236).

Quadro 1 – Roteiro de entrevista proposto de acordo com as questões de pesquisa formuladas
QP1 - Seleção de informações (atenção seletiva, filtro)
1.

Em sua área de atuação, como são selecionadas as informações que servem de base para estipular as
metas? (informações contábeis, financeiras, do concorrente, de resultados anteriores, etc..).

2.

Quais são os mecanismos formais para seleção dessas informações (normas, regras, etc..) em sua
empresa?

3.

Quais são as informações que você considera sejam as mais relevantes?

4.

Quais são, em sua empresa, os relatórios que sintetizam informações para uso em curto prazo (dias,
semana) e que possam ser usados na previsão de metas orçamentárias?

5.

Como esses relatórios são usados na previsão de metas orçamentárias?

6.

O que você faz quando as informações que você dispõe para tomar decisões sobre o nível das metas
não são as melhores possíveis em termos de tendência (o cenário é negro ...)?

QP2 - Influência social na tomada de decisão
7.

Como é feita a definição das metas? O processo é feito individualmente ou em grupo? Quem decide
isto?

8.

Como você prefere tomar a decisão em relação às metas: sozinho ou em grupo? Porque?

9.

Quando você está definindo as metas de orçamento você sofre pressão grupal para chegar a
determinados níveis? (se sim) Como isto interfere em sua decisão? (se não) você acha que isto
acontece em outras áreas da empresa? Explique como você vê isto acontecendo.
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10.

Quando você está definindo as metas de orçamento você sente a existência de conflito de interesses, do
tipo entre pessoas e direção da empresa, entre áreas, etc? (se sim) Como isto interfere em sua decisão?
(se não) você acha que isto acontece em outras áreas da empresa? Explique como você vê isto
acontecendo.

11.

As empresas geralmente fazem pressão social para que os sujeitos sejam ousados ou cautelosos em sua
definição de metas. Como isto interfere em sua previsão de metas?

QP3 - Mecanismos de arquivamento de informação
12.

Como são arquivados os dados relacionados às metas adotadas em anos anteriores? Quem é
responsável por esse arquivamento? O uso dessa informação é público na empresa (todos podem
ver) ou é privado?

13.

Você acha que na sua empresa haja um sistema de informações categorizadas, que ajude na
definição das metas? (se sim) como esse sistema ajuda? Informações categorizadas são melhores ou
piores do que as informações brutas, sem qualquer tipo de categorização feita por terceiros?
Explique. (se não) como você acha que um sistema assim o ajudaria a decidir sobre o nível das
metas?

QP4 - Resolução do problema (como resolver o problema: gerar alternativas para escolha)
14.

Explique como são definidas as metas de resultado em sua empresa (quem define, com qual
periodicidade).

15.

Quais são os parâmetros para estruturar metas? Quem os define?

16.

Quais são as bases que a empresa usa para definir essas metas?

Quadro 1 – Roteiro de entrevista proposto de acordo com as questões de pesquisa formuladas
(continuação)
17.

Quais são os fatores externos à empresa que você acha que interferem sobre o seu processo de
definição de metas orçamentárias?

QP5 - Processamento controlado da tomada de decisão
18.

Você acha que você decide o nível das metas de forma lógica, racional? (se sim) explique
detalhadamente quais são os passos desse processo de escolha de nível de metas (considere desde a
captação de informações até a escolha final da meta).

19.

(se não à questão anterior) Se não é racional o processo, como você chega a um nível “x” de meta? O
que você usa para chegar a isto?

20.

Ao prever o nível das metas, quais informações são mais importantes: as que mostram as possibilidades
do cenário ou as que combinam com suas preferências?

21.

21. Como você faz o acompanhamento das metas que você previu? Com que frequência o faz? Como
“conserta” os rumos? (se não faz) Porque não o faz? Você acha que seria importante fazer?
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22.

Explique como são definidos em sua empresa os pesos atribuídos às informações que você usa ao
tomar decisões (do tipo, informações financeiras: 30% de importância, informações qualitativas,
20%, etc..).

23.

Se você fosse definir a forma como toma decisões, diria que ela é mais planejada ou mais
automática, baseada em sua experiência com o orçamento?

24.

Analisando o seu passado, você acha que mais acertou ou mais errou no nível de previsão de metas?
Explique porque você acha que isto ocorreu.

QP6 - Processamento automático da tomada de decisão – TD
25.

Algumas decisões suas são tomadas sempre de forma automática, sem pensar muito em como você
chegou lá? Explique quando isto ocorre e como.

26.

Explique como a sua intuição o ajuda a tomar decisões em relação às metas orçamentárias.

27.

Como você acha que sua memória atua no seu processo de definir metas? Ela o ajuda (trazendo
informações passadas) ou o atrapalha? Explique.

28.

Quais dos elementos seguintes exercem mais influência em seu processo de definição de metas
orçamentárias: o tempo disponível para decidir, a quantidade de informações disponíveis para
decidir, a necessidade de ter que apresentar as metas? Você pode falar sobre cada um dos fatores,
separadamente, se todos o influenciarem.

29.

Quando, ao elaborar um orçamento, você “pula etapas” para fazer suas predições de nível de metas,
como isto acontece? Porque você as pula? O que influencia essa busca de caminhos mais rápidos?

30.

Quando você se vê frente a frente com um conjunto de informações para tomar as decisões em relação
às metas orçamentárias você usa algum tipo de atalho para buscar as informações mais relevantes?
Explique como faz isto (se não faz) Se você fizesse, isto o ajudaria? Como?

QP7 - Geração de soluções alternativas à melhor decisão
31.

Como são definidos os planos de contingência em relação às metas? (quem os define, quando)

32.

Ao definir as metas, são feitas previsões diferentes para cenários distintos, do tipo: otimista, normal e
pessimista? (se sim) Qual o critério para definir este cenário? (se sim ou se não) em sua opinião, isto é
importante? Porque?

QP8 - Dimensão afetiva da tomada de decisão

33.

Comente como a afinidade (ou não afinidade) que você tenha com o controller (ou com o
responsável pelas metas de desempenho de sua empresa) interfere em seu processo de estimar as
metas.

34.

Quais são suas emoções dominantes ao estimar o nível das metas? Elas interferem em sua decisão
de ser mais ou menos ousado?
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35.

Você sente algum tipo de medo quando estima as metas? Com que eles se relacionam?

36.

Como você acha que as pessoas de sua equipe se sentem quando elas estão fazendo as previsões (ou
quando participam de alguma forma do processo) relacionadas às metas? Quais são os sentimentos
dominantes nas pessoas durante esse processo?

37.

O que acontece quando a sua área não consegue cumprir o orçamento? Como você se sente?

38.

Quando é feita a projeção orçamentária? Há alguma data importante em sua vida que coincida com
essa época (tipo aniversário de nascimento ou morte, época de provas em faculdade, período de
preparação de viagens familiares, etc..) Você acha que essa coincidência influencia, de alguma
forma, a sua decisão em relação ao nível de metas orçamentárias?

39.

Explique qual é a sua motivação para fazer o orçamento. Isto é importante em suas tarefas do dia a dia?

40.

Dizem por aí que o estilo de personalidade do sujeito o influencia em seu processo de tomada de
decisão. Você acha que sua personalidade interfere na forma como você decide as metas
orçamentárias? Como e porque?

3.1.4 População e amostra

Considera-se que a população deste estudo sejam sujeitos que participam da
elaboração de orçamentos no nível de previsão de metas em empresas de médio e grande
porte. Faz-se este recorte pois nas empresas de pequeno porte não são usados Sistemas de
Controle Gerencial, uma vez que as informações estão geralmente concentradas em poucos
gestores. O procedimento de amostragem foi não probabilístico e intencional, sendo
escolhidos sujeitos que atuam em empresas de pequeno e médio porte, de vários ramos de
atividade.
Os dados foram colhidos em duas situações distintas: cinco entrevistas na cidade de
Chapecó, em Santa Catarina, e cinco entrevistas na cidade de Santa Rita do Sapucaí (MG).
Todos os respondentes atuam em empresas de pequeno e médio porte e fazem estimativas de
metas orçamentárias.
No caso dos sujeitos de Chapecó definiu-se que os mesmos deveriam ter experiência
mínima de dois anos na elaboração de orçamentos, de modo que pudessem ter o feedback das
decisões tomadas em relação às metas orçamentárias por eles decididas em anos anteriores.
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No caso dos sujeitos de Santa Rita do Sapucaí, todos eram oriundos da incubadora de
empresas do INATEL (Instituto Nacional de Telecomunicações) e já estavam fora da
incubadora, certificados, há mais de cinco anos.

3.1.5 Tratamento dos dados

Os dados foram tratados utilizando-se a técnica de Análise de Conteúdo proposta por Bardin (2004, p.
7), partindo-se de categorias pré-estabelecidas. Essa análise engloba um conjunto variado de técnicas
de análise das comunicações que visam a obtenção, por meio de procedimentos sistemáticos e
objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, indicadores (que podem ser quantitativos ou não) e
que permitam a inferência de conhecimentos relativos às condições de produção/recepção (variáveis
inferidas) destas mensagens. Essa análise compreende três etapas básicas. A primeira fase consiste na
pré-análise que engloba a organização do material, que é seguida pela exploração do material, fase na
qual ocorre a codificação dos dados brutos em unidades de registro e categorias. A codificação é o
coração e a alma de uma análise qualitativa de textos (DENZIN, e LINCOLN, 2000, p. 28). A
codificação força o pesquisador a emitir julgamentos sobre o significado dos blocos contínuos de
textos. A última fase é o tratamento dos resultados (inferência e a interpretação), que permite ao
investigador passar da descrição à interpretação utilizando-se conceitos e proposições (TAYLOR e
BOGDAN, 1987, p. 45).

3.2 ETAPA 2 - ESTUDO QUANTITATIVO

3.2.1 Objetivo

Confirmar a existência, na prática, do modelo teórico proposto para análise do processo de
tomada de decisão relacionada ao estabelecimento de níveis de metas orçamentárias, testando-se a sua
significância estatística.

3.2.2 Hipóteses de pesquisa

Foram propostas no projeto 10 hipóteses a serem testadas nas etapas 2 e 3 do projeto. Ao
longo do estudo, especialmente após a análise da etapa qualitativa, as hipóteses foram ajustadas de
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acordo com os resultados encontrados, resultando em sete hipóteses. Considera-se que todas as
decisões às quais as hipóteses se referem relacionam-se à estimativa de níveis de metas orçamentárias,
objeto deste estudo.

H1: A forma de apresentação das informações afeta a decisão;
H2: A influência social sobre o decisor afeta a decisão;
H3: O contexto no qual a decisão é tomada afeta a decisão;
H4: Aspectos afetivos influenciam a decisão;
H5: Quanto maior a expertise sobre um assunto, menor o uso de informações para decisão;
H6: Quanto maior a expertise sobre um assunto, menor o uso de ponderação de critérios para
decisão;
H7: Conflitos de interesses pessoais e organizacionais afetam a decisão;

3.2.3 Dados e forma de coleta de dados
Os dados foram primários, coletados diretamente junto ao público alvo da pesquisa. O instrumento
para coleta de dados foi um questionário, com questões fechadas, dividido em duas seções: 1. Dados
demográficos: dados sobre o respondente e sobre a empresa na qual atua; 2. Dados relacionados à
forma como o sujeito toma decisões relacionadas ao estabelecimento de metas orçamentárias em seu
dia a dia. Na seção 1 do questionário foram usadas escalas nominais e intervalares para captação dos
dados; na seção 2 foi apresentado ao respondente um conjunto de assertivas relacionadas ao
comportamento do decisor ao estimar metas orçamentárias, buscando-se o grau de frequência desses
comportamentos. Utilizou-se uma escala ordinal de 10 pontos, suposta como métrica, abaixo
apresentada:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

De
zero a
10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

De 90
a 100%

Optou-se por usar uma escala de 10 pontos, ao invés da de 6 pontos prevista originalmente no
projeto, porque se considera que seja mais fácil as pessoas pensarem em termos percentuais quando
analisam sua frequência de comportamento. Sabe-se que esses percentuais podem não se confirmar na
prática mas representam a percepção que as pessoas têm de suas ações. Salienta-se, também, que não
foram buscadas atitudes sobre temas ou situaçòes, mas sim o comportamento das pessoas nessas
situaçòes. Assim, não se trata de escala de concordância, como a escala de Likert.
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3.2.4 População e amostra
A população desta etapa do estudo foi formada por pessoas que atuam nas em empresas de médio e
grande porte no país, e que participem da elaboração de orçamentos nas empresas em que atuam. A
população é, portanto, infinita, considerando-se que haja pelo menos um sujeito em cada uma dessas
empresas que se enquadre dentro dos critérios exigidos neste estudo. O procedimento de amostragem
será probabilístico, sendo o tamanho da amostra estimado com o uso da fórmula estatística
apresentada nos Quadros 2 e 3, fórmula usada quando não se conhecem a média e o desvio padrão da
população e esta é considerada infinita. A proporção usada para estimativa será a presença de pessoas
do sexo feminino ou masculino na população.

Quadro 2: Fórmula para estimativa do tamanho da amostra em populações infinitas
Z2 .

n =

^

p.

^

q

d2

Quadro 3: Explicação dos parâmetros da fórmula usada para estimativa do tamanho da amostra
n = tamanho da amostra
Z = abcissa da Normal Padrão (1,96)
^

p = estimativa da proporção (0,50)
^

q = 1- ^p (0,50)

d = erro amostral (0,05 – intervalo de confiança de 95%)

Considerando-se essa fórmula deveriam ser pesquisados 384 sujeitos. Foram expedidas cartas convites
para cerca de 600 sujeitos. Todavia, o retorno foi de apenas 160 sujeitos, ficando assim abaixo do
nível esperado. Caso fosse aceito um intervalo de confiança de 90% o tamanho da amostra deveria ser
de 96 sujeitos. Assim, o tamanho da amostra obtido ficou entre esses dois intervalos de confiança
(95% e 90% respectivamente). Com essa amostra os resultados não podem ser generalizados. Isto
sugere que outras coletas devam ser feitas para se atingir esse número.

3.2.5 Tratamento dos dados
Os dados foram analisados com o apoio do software SPSS, versão 18.0. Foi feita a análise descritiva
dos dados e análises multivariadas para estabelecer as relações de dependência entre os constructos
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apresentados no modelo teórico proposto. As análises detalhadas serão apresentadas na análise dos
dados. Como se buscava a confirmação do modelo teórico proposto para a análise do processo de
tomada de decisão, o objetivo final análise foi confirmar o modelo, usando a Modelagem de Equações
Estruturais, conforme proposto por Hair, Anderson, Tatham e Black (1998, p. 590).

3.3 ETAPA 3 - ESTUDO EXPERIMENTAL
3.3.1 Objetivo do Estudo Experimental

Testar empiricamente uma situação de decisão (um jogo) baseada no modelo teórico
proposto, buscando identificar padrões de atividade elétrica relacionados ao processamento
cognitivo envolvido numa situação de decisão onde a resposta é aprendida por
condicionamento e que envolve mecanismos de memória implícita.
Esta etapa do estudo foi realizada no Laboratório de Neurociência Cognitiva (Rua Piauí,
181, 10°andar, São Paulo) do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde da Universidade
Presbiteriana Mackenzie – São Paulo – SP. Este laboratório encontra-se plenamente equipado
para a execução total deste experimento.
Deve-se ressaltar que o modelo teórico proposto neste estudo, apresentado na Figura 3, é
extremamente complexo e envolve várias tarefas cognitivas com influência de aspectos afetivos.
Assim, o procedimento experimental proposto neste estudo testa parte do modelo, especialmente as
hipóteses H1(A forma de apresentação das informações afeta a decisão), H2 (A influência social
sobre o decisor afeta a decisão), H5 (Quanto maior a expertise sobre um assunto, menor o uso de
informações para decisão).
As hipóteses H1 e H2 referem-se às fases SR e MDPS – números 1 e 2, respectivamente, da
Figura 3, que mostra o modelo proposto para análise do processo de tomada de decisão. A Hipótese
H5 refere-se à relação entre as fases SR e Expertise apresentadas na Figura 3, relacionamento este
dentro do que se considera seja o processamento automático da decisão. No estudo experimental
foram analisados os tempos de reação dos sujeitos ao dar as respostas.Esses tempos podem ser indícios
de uso de atenção no momento da decisão.

3.3.2 Participantes do Estudo Experimental
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Participaram do estudo 22 sujeitos saudáveis. Diferente do que havia sido proposto no projeto
original, todos os sujeitos eram alunos dos cursos de graduação de Administração, Economia ou
Contábeis da Universidade. Os sujeitos conheciam a equação do lucro, base do experimento, mas não
tinham experiência na elaboração de orçamentos. Os sujeitos que já atuam no mercado, tendo
experiência profissional, deverão ser analisados em outro momento. A outra metade da amostra será
constituída de estudantes do Curso de Ciências Contábeis
Todos os sujeitos que participaram do experimento atenderam os seguintes critérios de
inclusão:

Critérios de inclusão: homens ou mulheres, sem diagnóstico de distúrbios neurológicos ou
psiquiátricos (obtidos por auto-declaração) e outorga por escrito de consentimento informado
para participar do estudo, conforme procedimentos formais exigidos pelo Comitê de Ética da
UPM.
Critérios de exclusão: histórico de epilepsia, neurocirurgia, trauma craniano, dependência
química (todos obtidos por auto-declaração).

3.3.3 Instrumentos para coleta de dados



Tarefa de previsão de metas programada no software E-Prime



Aparelho de Eletroencefalografia de 128 canais da marca Electrical Geodesics, Inc
(EUA) modelo EEG System 300.

Todos os testes e instrumentos estão disponíveis no laboratório. As escalas Beck foram
aplicadas com supervisão de psicólogos participantes do projeto.

3.3.4 Testes para Avaliação da Caracterização da Amostra

Apesar da auto-declaração dos sujeitos em relação à ausência de sintomas, foram aplicadas as
seguintes escalas para caracterização dos mesmos:



Escala de auto-avaliação de sintomas depressivos – Beck Depression Inventory (BDI)



Escala de auto-avaliação de sintomas de ansiedade- Beck Anxiety Inventory (BAI)



Escala de Impulsividade de Barrat

47

As escalas de Beck para avaliação da depressão (BDI) e ansiedade (BAI) foram utilizadas
usando-se como base de comparação os resultados da amostra não clínica, padronizada com sujeitos
dos 17 aos 80 anos.
A escala de BDI foi desenvolvida para análise de sintomas de depressão e apresenta 21 grupos
com 4 afirmativas sobre intensidade da depressão, sintomatologia somática, sintomas cognitivoafetivos, pessimismo e desesperança e idéias suicidas. Cada afirmativa possui uma escala com valores
de 0 a 3, representando o valor 3 a intensidade para situações mais difíceis e graves. É uma escala de
auto-relato e o escore total é o resultado das somas individuais dos itens.
O BAI é uma escala de auto-relato que mede a intensidade dos sintomas de ansiedade; é
constituído por 21 afirmativas descritivas de sintoma de ansiedade, considerando a intensidade da
ansiedade, somatização, pânico, subsídios para diagnóstico e diferencial. O sujeito deve responder
marcando um X na afirmativa que mais de se aproxima do que vem sentindo e pensando desde a
última semana até o dia da aplicação da escala; durante a aplicação os sujeitos foram orientados a
responder tomando como base a última semana em relação ao dia atual. Os sujeitos analisam como os
sintomas se aplicam a si próprios, utilizando uma escala de quatro pontos relacionada à gravidade de
cada sintoma, com níveis crescentes de gravidade: 1 (absolutamente não); 2 ( levemente: não me
incomodou muito); 3 (moderadamente: foi muito desagradável, mas pude suportar); 4 (gravemente:
dificilmente pude suportar) (CUNHA, 2001, p. 5).
Com o intuito de avaliar a impulsividade foi aplicada a Escala de Impulsividade de Barrat
com afirmações a respeito de comportamentos no ambiente cotidiano. Após sua concepção para
avaliar a impulsividade como um traço único, Barrat definiu que a impulsividade podia ser desdobrada
em três sub-traços (impulsividade cognitiva, impulsividade motora e impulsividade relacionada ao não
planejamento). Em diversos estudos esses traços não são identificados conforme originalmente
concebidos. No estudo de padronização da escala para uso no Brasil, feito por Diemen, Szobot,
Kessler e Pechansky (2007) foram encontrados três fatores, mas esses são diferentes dos traços
originalmente propostos na escala inglesa. Desta forma, conforme declarado pelos autores como sendo
coerente com outros estudos, optou-se por analisar o escore geral de impulsividade e não os escores
nos sub-traços, utilizando-se a versão do teste padronizada para o Brasil (VON DIEMEN, SZOBOT,
KESSLER e PECHANSKY, 2007).
Esta escala de Barrat é auto-aplicada, composta de trinta questões afirmativas
(comportamentos usuais no dia a dia), sendo que o sujeito analisa a frequência de comportamentos
usando uma escala com os seguintes pontos: 1 (raramente/nunca), 2 (às vezes), 3 (frequentemente) e 4
(sempre ou quase sempre). Quanto maior a pontuação, maior a impulsividade do sujeito. Na escala
utilizada no estudo havia 11 questões que exigiam escala invertida, pois ao invés das afirmativas se
referirem a impulsividade, como “Eu falo as coisas sem pensar”, traziam situações de não
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impulsividade, como “Eu planejo minhas atividades com cuidado”. Para essas frases com afirmativas
de não impulsividade a escala era: 4 (raramente/nunca), 3 (às vezes), 2 (frequentemente) e 1 (sempre
ou quase sempre). Para análise dos resultados, não há um ponto de corte estabelecido para a a
identificação do grau de impulsividade (VON DIEMEN, SZOBOT, KESSLER e PECHANSKY,
2007, p.154). Desta forma, já tendo feito as inversões de escala necessárias, comparou-se os sujeitos
com a distribuição de pontos obtidos, analisando-se o grau de impulsividade encontrado na amostra à
qual pertencem.

3.3.5 Jogo de previsão de metas

3.3.5.1 Fundamentos teóricos para sua construção
Na etapa experimental desta pesquisa pretendia-se compreender como os gestores usam as
informações ao tomar decisões corriqueiras presentes em seu dia a dia. Como corriqueiras entende-se
que sejam as decisões inerentes ao seu cargo e baseadas em informações contidas em relatórios
gerenciais ou outras, tendo essas informações em comum o fato de serem apresentadas frequentemente
ao decisor em formato de relatórios diários, mensais, etc.., geralmente padronizados.
Entende-se que ao entrar em contato com uma nova situação de decisão o gestor busque
entender o fluxo de informações à sua disposição para decidir. Todavia, ao longo do tempo, faz uso de
heurísticas para decisão, baseando-se em padrões identificados na situação sob decisão, em atalhos de
decisão como uso de séries históricas, dentre outros. Nesses casos o gestor acaba declarando que sua
decisão é racional e que faz uso de informações, mas que o que usa mesmo no dia a dia é sua intuição,
seu feeling, sua experiência, quase como sinônimos, conforme se viu nos dados colhidos na etapa
qualitativa.
No questionário aplicado o sujeito declarava fazer uso de atalhos cognitivos, de sua intuiçào e
experiência acumulada. Todavia, essa declaração, por si, já mostra o acesso introspectivo à decisão,
tirando-a do domínio das decisões automáticas. Ficava sem comprovação, dentro do modelo de análise
proposto, como o sujeito adquire essa expertise.
Visando captar essa dimensão, desenvolveu-se para este estudo um jogo de previsão de nível
de metas orçamentárias; os sujeitos deveriam fazer previsões de metas de investimento para filiais de
uma empresa, baseando-se num conjunto de informações e no conselho dado por sujeitos que já
haviam analisado as informações e que tinham experiência com a empresa ou com a filial.

As

informações apresentadas no jogo podiam ser congruentes ou incongruentes, e as metas propostas
poderiam ser corretas ou falsas. Ao longo do jogo o sujeito deveria aprender qual deveria ser a meta
adequada para o conjunto de informaçes que lhe era apresentado. Tratava-se de uma situação de
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aprendizagem por condicionamento e que deveria se basear em memória implícita, vez que a “regra do
jogo” para ganho ou perda de pontos obedecia a uma programação feita para o jogo, não guardando
relação nem com a conguência das informações nem com os conselhos dados.
Esse jogo se baseia em jogo apresentado por Kincses, Antal, Nitsche, Bártfai e Paulus (2003)
no qual o sujeito aprendia a fazer previsões de tempo a partir da exposição de combinações específicas
de círculos, triângulos, quadrados e losangos. O estudo tinha como objetivo avaliar se a tarefa de
aprendizagem por classificação probabilística – PCL (um tipo de aprendizagem por condicionamento)
poderia ser modificada se o nível de excitabilidade do cortex prefrontal (PFC) fosse modulado por uso
de tDCS. Embora na presente pesquisa a ferramenta de neurociência em uso tenha sido outra - o EEG,
a tarefa de Kincses foi considerada adequada para adaptação porque fazia uso de aprendizagem por
condicionamento e ativação de memória implícita. Neste tipo de tarefa as evidências de aprendizagem
provêm de mudanças comportamentais e o sujeito que aprende não é capaz de lembrar explicitamente
o que o levou a acertar a “regra do jogo”. A memória que está em jogo é a memória implícita que,
conforme definido por Kincses et al. (2009) diz respeito à “recuperação de informação estocada sem
que se tenha a consciência de que o comportamento atual e as experiências anteriores tenham sido
influenciados por um particular acontecimento anterior”.
O conceito de memória implícita se relaciona a uma série de processos que envolvem diversos
sistemas cerebrais (KANDEL, 2009, p.151). Quase sempre é automática, recuperada durante a
execução de uma tarefa sem que o sujeito saiba conscientemente que está fazendo uso dessa memória.
Está relacionada a hábitos ou outros tipos de comportamento condicionados.
Frequentemente é relacionada à memória explícita. Por exemplo, uma situação de
aprendizagem pode convocar a memória explícita para que o sujeito busque concientemente quais
elementos deve empregar para resolver o problema que se lhe apresenta e resolver qual é a resposta a
ser dada frente a algum estímulo específico. Todavia, essa memória pode se transformar em memória
implícita, pois a repetição da situação torna a resposta automática frente ao padrão de estímulos que se
relacionaram à aprendizagem da resposta (KANDEL, 2009, p. 152). Em outras palavras, no começo
da situação de aprendizagem o sujeito pode procurar relações, significados, informações, que o levem
à resposta esperada; todavia, durante o processo, pode aprender que certos padrões de estímulo
presentes na situação estão associados a resultados positivos ou negativos. Acaba aprendendo que há
uma “regra do jogo” e que para acertar não precisa levar em consideração tudo que está presente na
situação de decisão. Ele aprende declarando: “sei que sei, mas não sei porque sei”.
De acordo com Baddeley, Anderson e Eysenck (2011, p. 101) a memória implícita pode ser
definida por exclusão. As situações que envolvem este tipo de memória têm em comum o fato de que
“envolvem um processamento perceptual e sistemas diferentes de aprendizagem, e tendem a depender
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de diferentes áreas do cérebro (...)”(p. 101). Isto sugere que essas situações não podem ser agrupadas
como um único corpo, coerente, que reflita um mecanismo específico de aprendizagem.
No presente estudo faz-se a adaptação da terefa de Kincses et al (2003) de duas maneiras:
mudando os estímulos para se adequarem ao ambiente de negócios, e para se adequarem à ferramenta
de investigação: O Eletroencefalograma (EEG). Isso significa que, ao invés de se provocar uma
modulação em determinadas regiões do cérebro, pretende-se investigar quais são os ERPs (potenciais
relacionados a eventos - event related potential) eliciados durante a execução de uma tarefa que
envolve aprendizagem por condicionamento, supondo-se que a memória explícita acionada no início
do jogo para analisar as informações disponibilizadas para decisão acabem se transformando em
memória implícita, quando o sujeito aprende a “regra do jogo” ou seja, a identificação de pistas que
levem ao ganho de pontos durante o jogo. Se essa regra fizer parte da memória implícita ela
comandará o comportamento do sujeito durante o jogo mas ele não deverá ter consciência dessa regra.
Os ERPs são pequenas mudanças que ocorrem na atividade elétrica do cérebro, medidas pelo
escalpo (superfície da cabeça) e que são produzidos por eventos internos ou externos. O que se avalia
num traçado de EEG é o tempo de atraso entre a ocorrência de eventos e o registro de uma
modificação na atividade elétrica, atraso esse na casa de alguns milisegundos (OTTEN e RUGG,
2005, p. 3).
Investigações utilizando ERPs têm diferentes propósitos, como por exemplo, responder a
questões do tipo: porque as pessoas demoram mais para responder em situações onde há conflito de
informações? Como funciona a atenção?
Várias inferências podem ser feitas a partir de estudos com ERPs, sejam elas associadas a
partir das ondas específicas identificadas ou estudando-se os achados sem partir de pressupostos
anteriormente assumidos.
Quando as inferências não estão baseadas em experiência anterior, três tipos de aspectos
podem ser utilizados para que as inferências possam ser feitas: o tempo do curso, a amplitude e a
distribuição de ondas através do escalpo. Por exemplo, pode-se inferir que ondas de ERP eliciadas no
mesmo lugar mas em duas condições experimentais diferentes sejam indício de diferentes processos
cognitivos envolvidos (OTTEN e RUGG, 2005). Há muitas poutras situações possíveis de estudos
dessa natureza (ver

OTTEN e RUGG, 2005).

Os estudos mais comuns são aqueles baseados na experiência anterior, ou seja, na análise de
traçados de ondas, os chamados componentes do ERP. Não há convergência dentre autores em termos
do que seja um componente de ERP. As funções neurais e os processos cognitivos se sobrepõem em
termos de tempo e espaço, e o traçado das ondas pode representar a soma de vários processos
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cognitivos (OTTEN e RUGG, 2005, p. 8). Apresenta-se a definição proposta por Donchin, Ritter e
McCallum (1978, apud OTTEN e RUGG, 2005, p. 8): “um componente é uma parte da onda com uma
distribuição circunscrita no escalpo (referindo-se à configuração neural interna) e um relacionamento
circunscrito a variáveis experimentais (referindo-se às funções cognitivas atendidas pela atividade
dessa configuração)”.
Apesar de toda a discussão sobre a definição dos componentes do ERPs, aceita-se neste estudo
a posição de Otten e Rugg (2005, p. 8) de que os componentes de ERP oferecem uma linguagem para
comparar estudos. Assim, neste estudo, os traçados do EEG foram analisados na busca de
componentes de ERP que pudessem sugerir quais funções cognitivas poderiam estar associadas à
decisão durante o jogo proposto.

3.3.5.2 O delineamento do jogo

No estudo de Kincses et al. (2003) os autores propõem um experimento no qual a combinação
de

formas geométricas leva o sujeito a prever se o tempo estará bom ou ruim. Todavia, o

relacionamento entre as figuras não é absoluto: em diferentes porcentagens as combinações são
relacionadas com resultados inversos. Durante a tarefa o sujeito vai aprendendo, gradualmente, quais
são as pistas para prever sol ou chuva, embora ele não saiba nomeá-las.
O jogo proposto neste estudo usa o raciocínio de Kincses et al. (2003), trocando-se as figuras
geométricas por gráficos com informações contábeis. Como no estudo de Kincses et al (2003) havia
quatro figuras, nesta adaptação foram utilizados quatro gráficos como estímulos. Para escolha de quais
informaçõs deveriam constar desses gráficos escolheu-se os dados relacionados à equação do lucro:
dinheiro em caixa, vendas, preço médio dos produtos e o lucro propriamente dito.
Os estímulos apresentados para a decisão da meta eram um conjunto com quatro gráficos, cada
conjunto desse representando a previsão de situação econômico-financeira de uma empresa para o ano
em curso. Os gráficos foram montados como tendências, com retas ascendentes (tendências positivas),
descendentes (tendências negativas) e horizontais (tendência de estabilidade).
Com base nas informações disponibilizadas pelo conjunto de gráficos, os sujeitos deveriam
decidir se aumentavam ou diminuíam a verba de investimento para uma cada uma das filiais da
empresa em questão durante o ano em curso. Havia um caso que introduzia o contexto do jogo. No
mesmo era dito quem eram os propositores das metas (aqueles que davam conselhos sobre qual meta
escolher). Também era dito que o objetivo do jogo era maximizar resultados em curto prazo. O sujeito
não poderia optar por distribuir a meta de investimento da empresa de forma igualitária para todas as
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filiais. Isso já havia sido feito no ano anterior e para este ano o proprietário esperava que as previsões
fossem mais realistas. O caso pode ser visto no Apêndice 1. Ao começar o jogo o sujeito era
informado de que já se havia passado um trimestre do ano em curso e que já se sabia que algumas das
previsões feitas podiam estar certas ou erradas.

3.3.5.3 A construção do jogo

Apresenta-se na Figura 4 exemplo de tela e na Figura XX um exemplo da escala para as
metas.

Figura 4 – Conjunto de gráficos com informações para decisão

Para decidir sobre qual será o nível de investimento o sujeito recebia uma lista com os níveis
de meta possíveis e com um retângulo sobre a meta proposta. A Figura 5 mostra essa escala.
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Figura 5 – Escala de metas com os níveis possíveis e a meta proposta
A “regra do jogo”para considerar uma meta como sendo correta ou incorreta estava na
inclinação das retas de duas informações: dinheiro em caixa e lucro. Como as informações aparecem
sempre na mesma posição na tela, o gráfico superior à direita e o inferior à esquerda comandavam o
jogo. A combinação das diferentes informações (duas telas, dois tipos de metas) gerou quatro
situações que comandam o jogo. Na situação 1 as duas retas dessas informações são ascendentes;
considerou-se como uma situação ótima, devendo-se investir bastante, o que se considera escolher o
nível 10 para a meta; a escolha do nível 8 para essa situação é correta, mas significa que o sujeito
acertou apenas a tendência do investimento. Na situação 2 as duas retas dessas informações são
descendentes; considerou-se como uma situação péssima, devendo-se investir muito pouco, o que se
considera escolher o nível 2 para a meta; a escolha do nível 4 para essa situação é correta, porque
significa que o sujeito acertou a tendência do investimento. Na situação 3 uma reta é ascendente e a
outra horizontal, independente de ser na informação sobre lucro ou sobre caixa; considera-se que a
empresa esteja numa situação boa, mas não excelente , devendo-se investir de maneira prudente, o que
se considera escolher o nível 8 para a meta; a escolha do nível 10 para essa situação significa acerto de
tendência. Na situação 4 uma reta é descendente e a outra horizontal, independente de ser na
informação sobre lucro ou sobre caixa; considera-se que a empresa esteja numa situação ruim mas não
péssima, devendo-se investir pouco, o que se considera escolher o nível 4 para a meta; a escolha do
nível 2 para essa situação significa apenas acerto de tendência.
Para a pontuação não são considerados aspectos complexos, como o risco assumido pelo
gestor quando assume investir mais do que pode, ou a perda do custo de oportunidade, quando deixa
de investir o que poderia ter feito. Considerou-se que o acerto ou erro da meta de acordo com a regra
geraria ganho pou perda de 3 pontos; o acerto ou erro da tendência da meta geraria ganho ou perda de
1 ponto. Não há telas nas quais os gráficos que comandam o jogo (dinheiro em caixa e lucro) tenham
ambos linhas horizontais. Optou-se por retirá-las pois isso significaria que a empresa não teria
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previsão de modificação de cenário considerando-se a sua posição no ano anterior, o que geraria a
escolha da meta 6, que por definição do jogo, não poderia ser escolhida.
A Tabela 1 apresenta as inclinações das retas em cada gráfico, a frequência bruta de cada tela
num conjunto de 50 trials (jogadas) e as proporções em que essas telas aparecem com sugestões de
metas corretas ou incorretas. Essa programação é a própria programação do estudo de Kincses et al
(2003).
Tabela 1– Telas, frequências como corretas e incorretas por blocos de 50 telas.
Frequência
de telas com
informaçòes
incorretas

P (sum)
das telas
no estudo
de Kincses

4

0

1,00

1

1

0

1,00

/

7

6

1

0,86

/



4

3

1

0,75



\

\

5

3

2

0,60

\

\





2

1

1

0,50

7

/

/

/



2

1

1

0,50

8



/



/

2

1

1

0,50

9

\

\

\



2

1

1

0,50

10



\



\

5

2

3

0,40

11

/



/

/

4

1

3

0,40

12

\



\

\

7

1

6

0,14

13

/

/



/

1

0

1

0,00

14

\

\



\

4

0

4

0,00

Tela

Ven
das

caixa

lucro

Custo
médio do
produto

Frequê
ncia
bruta
da tela
no
experi
mento

1

/

/

/

/

4

2

\

\

\

\

3





/

4

/

/

5



6

Frequência de
telas com
informaçòes
corretas

Legenda: Valores de frequência mostram quant as vezes um estímulo ocorreu durante 50 trials do teste. Correto
e incorreto denota a frequência de metas propostas como corretas ou incorretas para cada conjunto de gráficos.
P(sum) é a probabilidade da meta ser correta para um dado estímulo. Nota: Não há posições neutras (linhas
horizontais nos gráficos).
Adaptado de Kincses et al. (2003, p. 115).
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De acordo com os critérios já expostos, na Tabela 1 podem ser vistos os pontos ganhos ou
perdidos em cada tela, de acordo com a combinação das informações disponibilizadas. No
experimento de Kincses et al. (2003) não havia preocupação com a congruência ou não das
informações tendo em vista que os símbolos eram abstratos e sem nenhuma relação semântica com as
condiçòes de sol ou chuva.
Na adaptação do jogo optou-se por criar conjuntos de informações congruentes e
incongruentes.

Alguns conjuntos mostram situações que não são verossímeis; é como se fosse

apresentada uma situação na qual fosse possível aumentar a produção de um dado objeto sem
aumentar a quantidade de material usado no objeto, considerando-se que não houve nenhuma
modificação nas especificações do produto ou no processo produtivo em si. Além disso, como só dois
gráficos comandam a “regra do jogo”, os demais gráficos que não comandam a regra do jogo agem
como potenciais “distraidores” para o decisor.
Foram montadas catorze telas, combinando-se as inclinações dos gráficos, da mesma forma
que no protocolo de Kincses et al (2003). A congruência ou incongruência do conjunto de informações
disponibilizado em cada tela foram validadas junto a cinco profissionais da área de contabilidade de
uma indústria de grande porte situada na cidade de são Paulo.
As telas foram apresentadas impressas; cada especialista era convidado a analisar o conjunto
de informações e classificá-lo como sendo congruente ou incongruente. Essa validação gerou a
modificação de três das telas originalmente propostas (que aparecem com grifos em vermelho). Após
as modificações as telas foram novamente apresentadas aos especialistas, que então as dividiram em
dois grupos, sendo metade congruente, metade incongruente, conforme se apresenta na Tabela 2.
Tabela 2: Informações consolidadas sobre as telas do experimento
1
T

2
Informação gráfica contida nas
telas

3

4

Possibilidades de resposta para
as metas e pontos obtidos em
cada situação de resposta

Frequência bruta de cada tela
e amplitudes de possíveis
ganhos ou perdas de pontos

ven
das

caixa

lucro

Custo
médio do
produto

2

4

8

10

Corr
eta

incor
reta

Ganh
o

perda

1C

/

/

/

/

-3

-1

+1

+3

4

0

4-12

0

2C

\

\

\

\

+3

+1

-1

-3

1

0

1-3

0

3I





/

/

-3

-1

+3

+1

6

1

6-18

(1-3)

4C





/

/

-3

-1

+3

+1

3

1

3-9

(1-3)

5I





\

\

+1

+3

-1

-3

3

2

3-9

(2-6)
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6I

\

\





+1

+3

-1

-3

1

1

1-3

(1-3)

7C

/

/

/



-3

-1

+1

+3

1

1

1-3

(1-3)

8I



/



/

-3

-1

+3

+1

1

1

1-3

(1-3)

9C

\

\

\



+3

+1

-1

-3

1

1

1-3

(1-3)

10I



\



\

+1

+3

-1

-3

2

3

2-6

(3-9)

11C

/



/

/

-3

-1

+3

+1

1

3

1-3

(3-9)

12C

\



\

\

+1

+3

-1

-3

1

6

1-3

(6-18)

13I

/

/



/

-3

-1

+3

+1

0

1

0

(1-3)

14I

\

\



\

+1

+3

-1

-3

0

4

0

(4-12)

-3 (7)

-3 (0)

-3 (0)

-3 (7)

25

25

24

(25)

+3(2)

+3(5)

+3(5)

+3(2)

a

a

-1(0)

-1(7)

-1(7)

-1(0)

75

(75)

+1(5)

+1(2)

+1(2)

+1(5)

Legenda: coluna 1 - T: número da tela; C ou I representa se a tela é Congruente ou Incongruente; coluna 2 - os
símbolos / , - , \ representam, respectivamente, aumento, manutenção ou queda nos valores apresentados nos
gráficos relacionados à previsão do montante de vendas, de dinheiro em caixa, de lucro e de custo médio do
produto no ano ssob estudo; coluna 3 - mostra as possibilidades de resposta para cada tela de acordo com a
regra proposta para o acerto ou erro na previsão de metas; coluna 4 – apresenta o número de vezes que cada tela
aparece com a previsão de metas correta ou incorreta, bem como as amplitudes máximas para ganho ou perda de
pontos para cada tela, considerando o número de vezes que a tela aparece em cada bloco do experimento.

Conforme exposto até o momento, tem-se duas variáveis no estudo: congruência ou
incongruência das informações contidas nas telas, e acerto ou erro do nível de metas proposto.
Todavia, tinha-se interesse em avaliar também a influência social. Assim, durante o jogo foi dito ao
sujeito que as metas haviam sido propostas ora por gerentes, ora por especialista, conforme explicado
no caso. Desta forma, haviam três condições sendo manipuladas no jogo: a congruência/incongruência
das informações apresentadas em cada tela, o acerto/erro das metas propostas, a influência social do
gerente/especialista. Todas essas condições foram igualmente balanceadas em cada bloco do jogo.

3.3.5.4

A programação no E-Prime

Uma vez definido o jogo, sua programação foi feita no software E-Prime. Para atender às
exigências do estudo com EEG, que exige grande repetição das situações para limpeza de traçados,
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foram criados oito blocos, cada um deles com 25 trials (jogadas). No total o sujeito fazia 200 jogadas.
A sequência de apresentação das telas e os tempos de exposição são vistos na Figura 6.

Figura 6 – Sequência das telas e tempos por trial (jogada)

Foram nomeadas como congruentes e incongruentes em ordem crescente. Para cada tela havia
uma programação de meta, que foi denominada como Lista de Metas. Vê-se que há duas listas de
metas, de modo que cada lista se refere a um bloco (25 jogadas). Como havia telas congruentes com
metas corretas e incorretas, o mesmo ocorrendo com as telas incongruentes, as metas foram nomeadas
e especificadas como sendo a correta 1 ou 2 para a tela congruente 1. O Quadro 4 mostra essa
nomeação de metas propostas.
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Quadro 4 – Lista de metas 1 e 2
Trials

Tipo de tela

Meta proposta

Lista de Metas 1
1

Cong1

Meta1.c1

2

Cong1

Meta1.c1

3

Cong1

Meta1.c1

4

Cong1

Meta1.c2

5

Cong2

Meta2.c1

6

Incong3

Meta3.c1

7

Incong3

Meta3.c1

8

Incong3

Meta3.c1

9

Incong3

Meta3.c1

10

Incong3

Meta3.c1

11

Incong3

Meta3.c2

12

Incong3

Meta3.i1

13

Cong4

Meta4.c1

14

Cong4

Meta4.c2

15

Cong4

Meta4.c2

16

Cong4

Meta4.i1

17

Incong5

Meta5.c1

18

Incong5

Meta5.c1

19

Incong5

Meta5.c2

20

Incong5

Meta5.i1

21

Incong5

Meta5.i1

22

Incong6

Meta6.c1

23

Incong6

Meta6.i1

24

Cong7

Meta7.c1

25

Cong7

Meta7.i1
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Lista de metas 2
Trials

Tipo de tela

Meta proposta

1

Incong8

Meta8.c1

2

Incong8

Meta8.i1

3

Cong9

Meta9.c1

4

Cong9

Meta9.i1

5

Incong10

Meta10.c1

6

Incong10

Meta10.c2

7

Incong10

Meta10.i1

8

Incong10

Meta10.i1

9

Incong10

Meta10.i1

10

Cong11

Meta11.c1

11

Cong11

Meta11.i1

12

Cong11

Meta11.i1

13

Cong11

Meta11.i1

14

Cong12

Meta12.c1

15

Cong12

Meta12.i1

16

Cong12

Meta12.i1

17

Cong12

Meta12.i1

18

Cong12

Meta12.i1

19

Cong12

Meta12.i1

20

Cong12

Meta12.i2

21

Incong13

Meta13.i1

22

Incong14

Meta14.i1

23

Incong14

Meta14.i1

24

Incong14

Meta14.i1

25

Incong14

Meta14.i2
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Pode-se verificar que há 24 possibilidades de combinação de congruência com correção de
metas. Como há dois propositores, foram criados 48 cell numbers. A diferença entre o número de cell
numbers (48) e o de metas nas duas listas (50) se deve às metas corretas ou incorretas que aparecem
em dois níveis: 1 (ganho/perda máximo(a) de pontos) e 2 (ganho/perda mínimo(a) de pontos). O
Quadro 5 mostra os cell numbers.
Quadro 5 - Programação de cell numbers no E-Prime
Bloco 1
Propositor: GERENTE

Cell number

Tela

1

G_CongA.correto

2

G_CongB.correto

3

G_IncC.correto

4

G_IncC.incorreto

5

G_CongD.correto

6

G_CongD.incorreto

7

G_IncE.correto

8

G_IncE.incorreto

9

G_IncF.correto

10

G_IncF.incorreto

11

G_CongG.correto

12

G_CongG.incorreto

Bloco 2
Propositor: ESPECIALISTA

Cell number

Tela

13

E_IncH.correto

14

E_IncH.incorreto

15

E_CongI.correto

16

E_CongI.incorreto

17

E_IncJ.correto
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18

E_IncJ.incorreto

19

E_CongL.correto

20

E_CongL.incorreto

21

E_CongM.correto

22

E_CongM.incorreto

23

E_IncN.incorreto

24

E_IncN.incorreto

Bloco 3
Propositor: GERENTE

25

G_IncH.correto

26

G_IncH.incorreto

27

G_CongI.correto

28

G_CongI.incorreto

29

G_IncJ.correto

30

G_IncJ.incorreto

31

G_CongL.correto

32

G_CongL.incorreto

33

G_CongM.correto

34

G_CongM.incorreto

35

G_IncN.incorreto

36

G_IncO.incorreto

Bloco 4
Propositor: ESPECIALISTA

37

E_CongA.correto

38

E_CongB.correto

39

E_IncC.correto

40

E_IncC.incorreto
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41

E_CongD.correto

42

E_CongD.incorreto

43

E_IncE.correto

44

E_IncE.incorreto

45

E_IncF.correto

46

E_IncF.incorreto

47

E_CongG.correto

48

E_CongG.incorreto

Os blocos de 5 a 8 são repetição dos blocos de 1 a 4

A distribuição das condições experimentais por blocos, propositores e telas pode ser vista no
Quadro 6 a seguir.
Quadro 6 - Blocos, propositores e telas
Blocos

Gerente

Bloco 1

Telas 1 a 7

Especialista

Cell numbers: 1 a 12
Bloco 2

Telas 8 a 14
Cell numbers: 13 a 24

Bloco 3

Telas 8 a 14
Cell numbers: 25 a 36
Telas 1 a 7

Bloco 4
Bloco 5

Cell numbers: 37 a 48
Telas 1 a 7
Cell numbers: 1 a 12

Bloco 6

Telas 8 a 14
Cell numbers: 13 a 24

Bloco 7

Telas 8 a 14
Cell numbers: 25 a 36
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Bloco 8

Telas 1 a 7
Cell numbers: 37 a 48

O balanceamento entre telas com estímulos congruentes corretas e incorretas, e telas com
estímulos incongruentes corretas e incorretas é mostrado no Quadro 7.
Quadro 7 – Distribuição de conguência de telas e de correção de metas ao longo dos blocos
Lista de
metas
Propositor

Telas congruentes

Telas incongruentes

Bloco

Metas
Corretas

Metas
incorretas

Metas
corretas

Metas
incorretas

G

1

1

9

2

10

4

E

2

2

3

10

3

9

G

2

3

3

10

3

9

E

1

4

9

2

10

4

G

1

5

9

2

10

4

E

2

6

3

10

3

9

G

2

7

3

10

3

9

E

1

8

9

2

10

4

48

48

52

52

Totais
200 trials

96 trials

104 trials

O Quadro 7 mostra o equilíbrio das condições dentro de cada bloco experimental. Deve-se
ressaltar que as telas e metas são randomizadas dentro de cada bloco para cada sujeito. Assim, embora
as 14 telas se repitam, o sujeito nunca sabe qual delas virá na sequência.
Antes de aplicar o experimento foi programado um pré-teste com os sujeitos para que os
mesmos pudessem se familiarizar com o tipo de informação, com a tela na qual eles deveriam dar suas
respostas e como usar os comandos para escolher as metas. Este pré-teste tem apenas 7 telas
congruentes e incongruentes, com metas corretas ou incorretas, sem tela de feedback das respostas
dadas pelos sujeitos. O não feedback tem como objetivo impedir que a pontuação obtida no pré-teste
possa influenciar na aprendizagem das metas corretas para cada estímulo apresentado durante o teste.
As condições (telas e metas) apresentadas podem ser vistas no Quadro 7.
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3.3.5.5.

Procedimentos de aplicação do experimento

O experimento seguia uma sequência pré-determinada. Ao chegar ao laboratório o sujeito era
informado em linhas gerais sobre o tipo de estudo, conhecia o laboratório e a sala do experimento,
onde fica o aparelho de EEG. Lia o termo de consentimento, assinava a lista de presença, respondia às
escalas Beck e de Barrat. A seguir, lia o caso e tirava dúvidas, se necessário. Feitos esses
procedimentos preliminares, o sujeito jogava o pré-teste. A seguir, era conectado ao EEG para poder
iniciar o jogo. Isto envolvia a colocação da rede de eletrodos no voluntário de pesquisa. Para isso,
media-se o perímetro cefálico do sujeito para definir qual era o tamanho de rede de eletrodos mais
adequado. Em seguida, esta rede de eletrodos era mantida imersa por 5 minutos em bacia contendo
água morna, cloreto de potássio e shampoo neutro. Durante esse período, localizava-se o vértex que é
utilizado como referência para a colocação da rede de eletrodos na cabeça do voluntário de pesquisa.
Após colocação da rede de eletrodos, foi verificado com o uso do programa NetStation os eletrodos
(dentre os 128 existentes) que apresentam alta impedância; nestes casos, foi adicionado diretamente
nas esponjas que compõem os eletrodos com impedância um pouco mais da solução descrita
anteriormente com o uso de uma pipeta plástica.
A cada bloco cumprido o jogo era suspenso e eram examinados os eletrodos para analisar a
impedância. Após os ajustes, recomeçava-se o jogo, passando-se ao bloco seguinte. Assim, havia 7
interrupções que variavam de 5 a 15 minutos. O experimento todo durava de duas a três horas,
dependendo do tempo necessário para o sujeito responder as escalas e para os procedimentos
relacionados ao EEG.

3.3.6 Equipamento Utilizado

Aparelho de Eletroencefalografia de 128 canais da marca Electrical Geodesics, Inc
(EUA) modelo EEG System 300.
Este equipamento é composto por amplificador modelo Net Amps 300, transformador
com isolamento, braço articulado para suporte do amplificador, licença para software de
aquisição e análise dos dados Net station, 6 redes de eletrodos modelo hydrocel da Geodesic
(tamanhos: bebê, pediátrica pequena, pediátrica grande, adulto pequeno, adulto médio, adulto
grande), CPU Macintosh para aquisição dos dados, monitor de 23” para acompanhamento dos
dados, câmera de vídeo digital Sony, software para cálculo de fontes geradores dos sinais
(GeoSource Estimation Software), pacote para Potencial Evocado relacionado a Evento (PST,
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Inc - EUA), estação de trabalho E-prime para acoplar ao EEG (Net Station), computador de
mesa Dell, hardware para os experimentos (microfone, caixa de repostas, cabos, adaptador
para barra de resposta para o sistema EGI), monitor LCD 17” com vídeo splitter e switch,
barra de resposta para EGI, single clock, AV device.
Esse equipamento foi obtido com a aprovação do projeto de pesquisa “Potenciais
evocados relacionados a eventos no autismo, na síndrome de prader-willi e na dislexia –
experimentos com EEG de alta densidade” sob liderança do Prof. Dr. Paulo Sérgio Boggio
junto ao Fundo Mackenzie de Pesquisa. Valor total: USD$110.000,00.

3.3.7 Aspectos Éticos

O estudo foi conduzido de acordo com os requerimentos do Comitê de Ética da Universidade
Presbiteriana Mackenzie e também baseado nas recomendações estabelecidas na Declaração de Helsinki
(1964), conforme emenda em Tóquio (1975), Veneza (1983) e Hong-Kong (1989).
Todos os participantes tiveram pleno conhecimento dos objetivos e métodos do experimento e
deram seu consentimento por escrito. Foram devidamente avisados de que todas as informações
fornecidas são estritamente sigilosas.
Foi combinado com cada sujeito que ao término do experimento seria oferecido um prêmio
representado por um vale da FNAC no valor de R$100,00. Tal vale deverá ser entregue na palestra
devolutiva. Na ocasião será explicado aos sujeitos que a empresa e os dados eram fictícios, ao contrário
do que se veicula no caso.

3.3.8 Analise Estatística dos Resultados

Os dados obtidos pelo teste foram analisados em função das respostas de acerto ou erro e
tempo de reação, e sub-divididos em fatores relativos ao tipo de congruência das telas, e do conselho
de meta proposta (correta ou errada). Esses fatores foram utilizados para gerar a segmentação do
traçado de EEG coletado.

66

Com relação ao traçado do EEG coletado, foi inicialmente realizada uma fase de préprocessamento que contém: a) filtro de 0.1Hz (High Pass Filtering), b) filtro de 30Hz (Low Pass
Filtering), c) segmentação do traçado considerando os 100 ms prévios a apresentação da tela que
contém a proposta de decisão e os 1200ms posteriores, d) detecção de artefatos. Foram considerados
artefatos a) os canais que apresentem variação Max-Min maior que 200µV (com média de
movimentação de 80ms), b) piscar sendo o valor entre Max-Min de 140µ em uma janela de tempo de
640 ms. Foram considerados como canais ruins e, logo, removidos, aqueles com mais de 20% de
artefatos. Além disso, foram considerados segmentos ruins aqueles com mais de 10 canais ruins ou
piscagem.
Após a fase de pré-processamento, seguiu-se a fase pós-processamento que incluiu: a)
substituição dos canais ruins, b) média dos potenciais obtidos na segmentação considerando os fatores
descritos anteriormente (foi criado arquivo de dados contendo todos os potenciais evocados
incorporando os dados de todos os sujeitos), c) correção pela linha de base, sendo esta o traçado obtido
nas porções de 100 ms prévios à apresentação dos estímulos.
Em seguida, os dados passaram por processamento estatístico considerando variações em
amplitude e latência para os potenciais N1, P1, N2, P2 e P300 para os fatores congruência das telas e
tipo de meta proposta. A análise foi feita com o uso do pacote SPSS Statistics 17.0. ANOVA fatorial,
testes post-hocs como Fisher e correlação de Pearson foram usados para analisar os dados. Para todos
os testes, foi estabelecido um erro α=5%.
Além disso, os dados também serão transformados pelo método de solução inversa com a
utilização do programa Geosource. Nesta etapa, serão realizadas análises para estimar as fontes
geradoras dos micro-estados. Para isso, os dados serão processados pelo software Geosource com o
modelo de solução inversa LAURA (Local Auto-Regressive Average) para densidade de corrente no
cérebro. Esse modelo seleciona a configuração de fonte que melhor mimetiza o comportamento
biofísico dos campos vetoriais elétricos. A Figura 7 apresenta as representações gráficas da seqüência
de transformação descrita anteriormente.
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Figura 7 - Potencial evocado, mapa atividade superficial e modelo 3D de solução inversa

Além da análise dos traçados também foram analisados os dados comportamentais usando-se
estatística descritiva, teste t de diferença de médias e ANOVA. Os resultados de todas as etapas
aparecem descritos no capítulo seguinte deste relatório, Apresentação dos Resultados.
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CAPÍTULO 4 - APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
4.1 ETAPA 1 - ESTUDO QUALITATIVO
Aspectos Gerais Sobre a Análise de Conteúdo
Os dados foram tratados utilizando-se a técnica de Análise de Conteúdo proposta por
Bardin (2004), partindo-se de categorias pré-estabelecidas. Essa análise engloba um conjunto
variado de técnicas de análise das comunicações que visam a obtenção, por meio de
procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, indicadores
(que podem ser quantitativos ou não) e que permitam a inferência de conhecimentos relativos
às condições de produção/recepção (variáveis inferidas) destas mensagens.
A análise de conteúdo é uma das técnicas que apresentou o maior crescimento em
pesquisas qualitativas, bem como, nas quantitativas. Apesar dos avanços obtidos pelos
computadores nos estudos das mensagens organizacionais, os resultados dos mesmos nem
sempre foram melhores. A análise de conteúdo é indicada quando se deseja avaliar o
conteúdo das mensagens (NEUENDORF, 2002). Esta autora define a técnica da análise de
conteúdo, como uma técnica sistemática e objetiva para a análise das características das
mensagens. Quando bem aplicada, a técnica apresenta resultados confiáveis, acurados e
precisos.
Segundo Laville e Dione (1999), com análise de conteúdo, procura-se desmontar a
estrutura das mensagens e os elementos do conteúdo com o objetivo de esclarecer suas
diferentes características e significados. Complementam que a análise de conteúdo não é um
método rígido, obrigando-se que se adote uma seqüência fixa e linear de etapas, como forma
de se obter os resultados desejados. Ao contrário, "a técnica constitui-se de um conjunto de
vias possíveis, mas nem sempre claramente balizadas, para a revelação - alguns diriam
reconstrução - do sentido de seu conteúdo" (LAVILLE e DIONNE, 1999, p.216).
Neuendorf (2002) pondera que uma das formas mais ricas de se trabalhar os conteúdos
é recortá-los em pequenos temas, ou em fragmentos que traduzem uma idéia particular, que
pode ser um conceito, ou a relação entre conceitos. A adoção deste procedimento permite ao
pesquisador uma maior aproximação com o sentido do conteúdo, já que criação das unidades
de análise se faz com base na sua compreensão do conteúdo.
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Figura 8 - Esquema básico da Análise de Conteúdo

A análise de conteúdo, de acordo com Bardin (2004) é composta por três etapas
básicas. A primeira fase consiste na pré-análise que engloba a organização do material, que é
seguida pela exploração do material, fase na qual ocorre a codificação dos dados brutos em
unidades de registro e categorias. A codificação é o coração e a alma de uma análise
qualitativa de textos (DENZIN, e LINCOLN, 2000, p. 28).
A codificação força o pesquisador a emitir julgamentos sobre o significado dos blocos
contínuos de textos. A última fase é o tratamento dos resultados (inferência e a interpretação),
que permite ao investigador passar da descrição à interpretação utilizando-se conceitos e
proposições (TAYLOR e BOGDAN, 1987, p. 45). Para a realização da análise de conteúdo
adotou-se procedimentos previamente elaborados, que foram esquematizados conforme
indicado na Figura 8.
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4.1.1 Apresentação e Discussão das Categorias

Por questões de sigilo garantido, as empresas e os entrevistados que participaram das 11
entrevistas terão suas identidades preservadas. As empresas estão identificadas por E1, E2, ...E11 e
seus dados estão indicados na tabela 3 indicada a seguir.

Tabela 3 - Dados das Empresas dos Gestores Entrevistados
Empresa

Data de
Incubação

Data de
Graduação

Número de
Funcionários

Faturamento

E1

01/10/2004

06/07/2007

9

Micro Empresa -ND

E2

15/09/2005

21/01/2008

22

1.200 mil

E3

01/06/2003

30/04/2009

14

2.000 mil

E4

01/07/2006

30/12/2009

3

130 mil

E5

01/04/2004

02/04/2007

21

Pequena Empresa – ND

E6

NA

NA

ND

Pequena Empresa – ND

E7

NA

NA

ND

Pequena Empresa – ND

E9

NA

NA

ND

Pequena Empresa – ND

E10

NA

NA

ND

Pequena Empresa – ND

E11

NA

NA

ND

Pequena Empresa – ND

Legenda: ND – não declarado.

Após a transcrição das entrevistas, procedeu-se à pré-analise dos dados, que
contemplou a formação e padronização das transcrições e, posterior leitura detalhada dos
textos resultantes. Deu-se então, o início da codificação, primeiramente, com a identificação
das Unidades de Registro (URs) (pontos de destaque na fala dos entrevistados. Em uma
segunda etapa as URs foram agrupadas por similaridades em 33 Unidades de Significado
(USs). Na terceira e última etapa da análise de conteúdo, agruparam-se as USs em 11
Categorias (Cx) finais, conforme identificado no quadro 8 e comentadas a seguir.
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Quadro 8 – Categorias Identificadas na Análise de Conteúdo
Categoria

Unidade de Significado

C1: Alternativas Para a Seleção da Informação

US1- Utilização de Relatórios Internos
US2 – Sazonalidade do mercado
US3 – Atenção ao mercado
US4 – Envolvimento de grupos na tomada de decisão
US5 – Auto pressão de crescimento
US18- Consenso entre os Decisores
US19 – Pressão para Ajustes na Decisão
US6 – Armazenamento eletrônico das informações
US20 – Uso de Sistemas Informatizados
US7 – Uso das informações do ambiente interno
US8 – Uso de informações do ambiente externo
US21 – Uso de diversas fontes de informações para tomar
decisão
US22 – Utilização de Parâmetros
US9 – Critérios utilizados
US10- Acompanhamento de metas
US23 – Escolha Lógica e Racional
US24 – Atenção às Tendências
US11- Experiência no negócio
US12 – Atenção aos sinais de mercado
US13- Importância do conhecimento do negócio
US25 - Decisões Tomadas de forma automática
US14 – Afinidade entre os decisores
US15 – Uso de atalhos para facilitar o processo.
US16 – Necessidade de conciliar o planejamento com
outras atividades
US17 – Tomada de decisão, sentimentos envolvidos.
US26 - Medos e Receios na Decisão
US27 – Flexibilização da Equipe
US28 - Equipe e liderança
US29 - Profissionais que reagem a uma meta
US30 – Uso de dados de Etapa Passada
US31 – Base em cenário que aconteceu
US32 - Planejar as atividades para montar a Decisão
US32 - Estratégia para que a decisão seja adequada
US33 – Participação do planejamento estratégico

C2: Forma de Tomada de Decisão

C3: Mecanismo Para Armazenamento
(Eletrônico) de Informação
C4: Relevância da Informações Alternativas Para
Resolução do Problema

C5: Processo Controlado na Tomada de Decisão

C6: Processo Automático na Tomada de Decisão

C7: Geração de Alternativas Para a Decisão
Ótima
C8: Dimensão Afetiva no Processo de Tomada de
Decisão

C9: Equipe e Liderança

C10: Utilização de Conhecimento Prévio na
Decisão
C11: Planejamento da Decisão

A categoria C1: Alternativas Para a Seleção da Informação contempla as ações
relacionadas à fase de seleção de estímulos, utilizando-se mecanismos para redução do fluxo
de informação disponível para decisão, como histórico de faturamento, relatórios de carteira
de pedidos e sinalizadores externos. A sugestão da necessidade de se prestar atenção às
tendências sugere a existência de um mecanismo de atenção seletiva, um filtro. Essa seleção
de alternativas indicada pela categoria 1, apesar de apresentada como um processo controlado
de Tomada de Decisão (Figura 1), possivelmente sofre o efeito do que se observa na categoria
6 – Processo Automático na Tomada de Decisão, apontando para o uso da expertise, como a
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importância das experiências anteriores, a importância do conhecimento do negócio e a
percepção de sinais de mercado.
Pode-se observar na fala do representante da empresa E1 como ele seleciona as
informações para elaboração do plano de vendas:

E1 - “A gente se baseia nas informações dos anos anteriores e da experiência de
mercado... O faturamento do ano passado e as oportunidades de negócio que estão
quase concretizadas”.

A categoria C2: Forma de Tomada de Decisão apresenta a forma como se resolve o
problema para gerar alternativas para decisão. “Essa categoria se aproxima da fase de
resolução do processamento controlado, na qual se decide como alcançar o nível adequado de
metas (CESAR et al., 2009 2, p.27)”. As unidades de significado que compõem a categoria 2
apontam que a resolução sempre é realizada em grupo. Isso aponta a influência social sobre a
decisão, indicando a possível interface dessa categoria com a categoria 8, relacionada ao
domínio afetivo. Os entrevistados declaram que as decisões são tomadas em conjunto ou em
grupo, como pode ser visto da fala de E6.
E6 - “em particular da nossa empresa nós somos em dois sócios, nós normalmente
sou eu que sou o diretor comercial, estipulo algumas metas depois disso a gente
discute dentro com o meu sócio”.

A categoria C3: Mecanismo Para Armazenamento (Eletrônico) de Informação
apresenta como as informações são armazenadas para posterior uso. “Nela observa-se a
existência de bancos de dados estruturados com informações obtidas em momentos
anteriores” (CESAR et al., 2009 2, p.27). O uso de bancos de dados sugere o processamento
controlado da informação, com acesso introspectivo - as pessoas conseguem identificar, de
forma consciente, qual a origem da informação a ser usada. O armazenamento de informação
pode ser notado em todas as falas dos entrevistados como, por exemplo, declara o
representante da empresa E5 e E6:
E5 - “Um sistema de gestão que lá eu tenho (sic) as notas fiscais emitidas, o
faturamento real e as nossas projeções”.
E6 – “As metas ficam arquivadas dentro do sistema de informática da empresa [...]
não tem uma pessoa responsável por esse arquivamento essa informação tem que ta
disponível para a diretoria buscar isso toda hora e essas informações”.
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A categoria C4: Relevância da Informações Alternativas Para Resolução do
Problema apresenta a geração de alternativas para decisão, com a utilização do domínio
cognitivo e processamento controlado. Essa categoria evidencia adoção de risco moderado,
pois apesar das alternativas serem geradas a partir de metas passadas e os gestores estarem
muito atentos às sinalizações do mercado - quanto aos clientes e aos fornecedores -, eles
fazem uso do seu feeling, resolvendo os problemas de forma agressiva e ousada no
estabelecimento das metas de vendas, como pode ser observado por algumas das falas dos
entrevistados:
E2 – “Usando basicamente o histórico, sensibilidade e informações dos clientes... A
gente tem uma meta de crescimento de 20% este ano”.
E3 –“Histórico de faturamento e custos”... Orgão reguladores... que não estão no
nosso domínio... Prevê metas (de crescimento) para o próximo ano”.
E4 –“Pesquiso a concorrência, como é que está a previsão desse segmento... A
experiência no setor, parceiros, informação de parceiros, informação de mercado e
contato com cliente”.
E5 – “Faturamento real... Visito clientes, contato constante e feeling... A experiência
ajuda bem, a bagagem que você vai ganhando no dia-a-dia da empresa... Com o pé
no chão a gente tem que ser agressivo”.

A categoria C5: Processo Controlado na Tomada de Decisão mostra a preocupação
com o acompanhamento da decisão. É a procura de feedback sobre as decisões passadas. O
feedback não é uma das variáveis do modelo referência (Figura 1), já que esse modelo analisa
o processo que acontece no momento da decisão. Todavia, esse acompanhamento alimenta o
processo de Otimização das alternativas propostas para decisão,

conforme proposto no

modelo (Figura 1), provendo parâmetros para a escolha de futuras alternativas. A maioria dos
gestores das empresas da amostra demonstraram estar preocupados com o acompanhamento
mensal das metas estabelecidas, realizando reuniões para análise do “real x previsto” e
adotando medidas corretivas quando necessário.
A categoria C6: Processo Automático na Tomada de Decisão apresenta suas US
relacionadas ao processo automático da Tomada de Decisão e as suas respostas sinalizam o
uso da expertise. Como já apresentado nos comentários referente à categoria 1, a expertise, na
amostra estudada, é identificada como

a importância das experiências anteriores, a

importância do conhecimento do negócio e a percepção aos sinais de mercado, conforme
declararam os entrevistados:
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E1 – “A gente conhece bem o mercado... e a gente toma base pela experiência que a
gente já tem... A gente tem nossas metas de crescimento... Normalmente depois da
feira, vende-se muito bem”.
E2 – “Eu confio na estratégia dele (cliente), eu confio e acompanho... Existe certa
sensibilidade que você tem que usar, principalmente nas negociações, às vezes o
cliente fala que vai ter volume e eu percebo que não vai ter... Vou lá visitar ele
(cliente) e percebo que ele não tem estrutura para consumir o que ele esta falando...
isso é um negócio muito de experiência”.
E3 – “Conhecer um pouquinho do mercado para você saber o quanto que você pode
vender... É a gente ficar de olho nos órgãos reguladores... acompanhando as leis e as
tendências de mercado”.
E4 – “acho que entra mais o mercado em si... também entra certo feeling para
estipular essas metas... experiência no setor, parceiro... e contato com cliente... Eu
costumo ter novas ideias quando estou conversando com os clientes”.
E5 – “a gente vive de soluções personalizadas, então eu tenho que estar sempre em
contato com o cliente... a experiência ajuda bem”.

A categoria C7: Geração de Alternativas Para a Decisão Ótima apresenta a
afinidade entre os decisores (sócios proprietários), sugerindo a influência do domínio afetivo
sobre o processo controlado da decisão. Conforme a fala dos entrevistados, as decisões do
plano de vendas são sempre realizadas em grupo, havendo o exercício de argumentação. Em
uma das empresas da amostra (E4) a desarmonia entre os sócios gerou impacto no
desenvolvimento da empresa, de acordo com sua declaração: “erramos muito num momento
da empresa que tinha sócio e divergíamos muito em ideias”.
A categoria C8: Dimensão Afetiva no Processo de Tomada de Decisão indica a
atuação do domínio afetivo sobre a decisão. Apesar das falas dos entrevistados apresentarem
posições diferentes quando ao sentimento de medo ou receio na decisão do plano de vendas,
existe um fator comum que é o assumir um risco baixo ou calculado. A necessidade de
conciliar várias atividades, citado por alguns dos entrevistados, sugere que eles alteram a
valência dos objetos de decisão de acordo com a influência do aspecto motivacional sobre a
Tomada de Decisão.
E1 - “Como é um mercado que eu conheço, então não tem tanto esse medo... Uma
meta bem feita pode motivar o funcionário, agora uma meta que o funcionário sabe
que não vai bater, acaba desmotivando o funcionário”.
E2 – “Geralmente trabalho com risco baixo... risco calculado... Não (sente medo) faz
parte do dia-a-dia”.
E3 – “Não tenho esse sentimento (medo), não. Bem frio mesmo”.
E4 – “Eu acho que esse medo sempre existe”.
E5 – “... nível de risco calculado... Eu tenho medo, porém não posso demonstrar esse
medo... Sou obrigado a estar em diversas áreas, então com muita facilidade... acabo
perdendo um determinado ponto”.
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Em adição às 8 categorias pré-estabelecidas, que foram confirmadas pela análise de
conteúdo, outras 3 categorias emergiram da análise. Isto mostra a riqueza da pesquisa
qualitativa, no tocante ao aprofundamento do tema e à identificação de novas variáveis. Essas
categorias (C9 a C11) estão apresentadas e discutidas a seguir.
A categoria C9: Equipe e Liderança traz indícios de que, muitas vezes a tomada de
decisão no âmbito organizacional é influenciada quando a liderança e o trabalho em equipe
são presentes ao contexto interno das organizações.
A categoria C10: Utilização de Conhecimento Prévio na Decisão apresenta
elementos ligados à utilização de heurísticas, como a utilização de experiências e
conhecimentos anteriores e, que podem de alguma forma afetar o resultado da decisão em seu
formato final, conforme enfatizado por Bazerman (2004). Alguns entrevistados demonstraram
esta prática, conforme indicado nas seguintes falas:
E5 – “nos fazemos uma reunião e avaliação das metas da etapa passada”
E6 – “Principal informação que a gente leva que nos analisamos é o histórico da
área de atuação, isso vai te dar um cenário do que aconteceu”

A categoria C11: Planejamento da Decisão traz à tona aspectos ligados a relevância
da estruturação da decisão, pela implementação de etapas seqüenciadas que são utilizadas no
planejamento orçamentário das empresas.
E5 – “[..] a importância de planejar um pouco mais a sua atividade”
E6 – “montar uma estratégia pra que a tomada de decisão não seja às vezes
impulsiva”
E6 – “existe a necessidade de se participar do planejamento estratégico”

Os resultados obtidos pelas entrevistas utilizando o modelo de Cesar et al. (2009)
mostram que os decisores empreendedores estão sujeitos a vieses de decisão, oriundos de
heurísticas de disponibilidade (dados que têm na memória) e que atuam fortemente no
mecanismo de filtragem da informação, ou de ancoragem (séries histíoricas anteriores);
sofrem o efeito de aspectos afetivos, como fatores de motivação e sentimentos associados ao
risco da decisão; sofrem influência social na decisão, o que por vezes pode representar mais
risco do que vantagem competitiva.
Esses resultados respondem às questões propostas para esta etapa do estudo, a saber:
9.

Quais são e como são selecionadas as informações que servem de base para a

decisão de metas orçamentárias?
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10. Como as influências sociais afetam o tomador de decisões relacionadas a metas
orçamentárias?
11. Quais são e como se estruturam os mecanismos de arquivamento de informação em
nível institucional?
12. Como são definidas as bases e os parâmetros usados para decisão sobre o nível de
metas orçamentárias?
13. Uma vez colhidas as informações, quais são os passos usados (e declarados como
rotineiros) pelo tomador de decisão para estabelecer o nível ótimo para as metas
orçamentárias sob sua responsabilidade?
14. Como o tomador de decisão estabelece os níveis de metas considerados “ótimos” para
diferentes cenários organizacionais?
15. Como a experiência profissional e pessoal influencia o processo de tomada de decisão
em relação ao estabelecimento de níveis para as metas orçamentárias?
16. Como aspectos afetivos (emoções, sentimentos em relação a pessoas e situações,
motivação, dentre outros) influenciam o processo de tomada de decisão em relação a
metas orçamentárias?

As respostas obtidas a essas questões, conforme se discutiu na apresentação das categorias
identificadas permitiram que se aprimorasse o instrumento de pesquisa usado para coleta de
dados na etapa quantitativa, bem como auxiliou na análise das relações encontradas no
modelo estrutural testado neste estudo.
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4.2 ETAPA 2 - ESTUDO QUANTITATIVO

Nesta etapa do trabalho os dados foram colhidos junto a gestores de empresas de médio e
grande porte que tomam decisões relacionadas à estimativa de metas orçamentárias. O instrumento de
pesquisa utilizado, apresentado nos procedimentos metodológicos, foi enviado via e-mail para pessoas
que faziam parte da rede dos pesquisadores e que trabalhavam nas empresas que eram alvo do estudo.
O questionário foi desenvolvido em um software especializado para construção desse tipo de
ferramenta (http://www.formsite.com).

Deve-se considerar que este modelo representa um avanço dentre o primeiro modelo
testado por Marin (2009) e por Cesar et al (2010) a partir do modelo proposto por Cesar,
Vidal, Perez e Coda (2009). No estudo de Marin haviam 43 questões que compunham o
questionário. Observou-se que essas questões poderiam ser resumidas para 23 questões;
chegou-se a esta redução tanto pela dificuldade dos sujeitos responderem a questionários tão
longos quanto pela significância das variáveis na composição do modelo. Assim, as 23
questões usadas no presente estudo atendem ao critério de parcimônia, vez que permitem que
se capte o fenômeno sob estudo com menor quantidade de dados e são significativas dentro
do modelo analisado.

4.2.1 Análise do Modelo de Mensuração

O modelo de mensuração adotado neste estudo segue o modelo proposto por Cesar et al.
(2009). Tal modelo foi desenvolvido a partir do modelo teórico proposto por Pennings, Garcia e
Hendrix (2005, p. 11).
Para construção do modelo utilizou-se a metodologia PLS (Partial Least Squares) que se
baseia na análise da variância (HENSELER; RINGLE; SINKOVICS, 2009, p. 277). O uso da
metodologia PLS é adequado para pesquisas exploratórias, caso deste estudo. Como este modelo
replica modelo testado em estudos anteriores, manteve-se no mesmo as variáveis que eram indicadores
dos constructos latentes.
A Figura 9 apresenta o modelo a ser testado com as variáveis latentes e seus indicadores.
Todas as variáveis são decorrentes do modelo teórico proposto apresentado na Figura 3 deste estudo.
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Figura 9 – Modelo de mensuração

O Quadro 9 apresenta quais são as variáveis usadas no modelo de mensuração.
Quadro 9 – Variáveis que compõem os constructos (variáveis latentes)
Constructos

Indicadores (quando decido o nível das metas...)
13 – (...) uso informações sobre o ambiente externo que acho importantes
17 – (...) seleciono dados (...) com base no ganho que tenho com esses dados

SR

27 – (...) sempre o faço com base em algum parâmetro da empresa

(Captação da informação)

45 – (...) uso informações sobre o ambiente interno que acho importantes
42 – penso no reflexo dessa decisão para minha vida pessoal ou profissional

Intuição

52 – (...) em ambiente de incerteza, sinto medo de errar.
55 – (...) tenho medo do que pode me acontecer se errar esse nível.
19- (...) ao escolher as informaçòes relevantes (...) sou influenciado pelos
aspectos que meu grupo julga importantes.
26 – (...) levo em consideraçào o impacto das mesmas sobre as pessoas que com
elas se relacionam

MDPS (espaço perceptual
multi-dimensional)

33 – (...) seleciono novas informações (...) considerando como essas informaçòes
se agrupam a outras que eu já tenha.
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40 – (...) sempre de acordo com algum critério lógico.
Resolução Racional

43 – (...) dou peso a vários atributos para decidir qual será o nível adequado.

BOS

41 – (...) decido com mais facilidade quando tenho que fazer apenas pequenos
ajustes.

(Respostas
comportamentais
possíveis)

44 – (...) sinto, mais do que sei, o que deve ser feito.

Otimização

47 – Levo em consideração a probabilidade de ocorrência de um cenário (...).

51 – Minha experiência com orçamentos faz com que eu empregue pouco
esforco (...).

49 - Levo em consideração a possibilidade de ocorrência de um cenário
18 – (...) levo em consideração minha experiência vivida ou aprendida sobre
quais informaçòes devo selecionar.
22 – (...) baseando-me em fatos recentes ocorridos na empresa ou no cenário.
Memória
32 – (...) aproveito decisões que tomei no passado para situações que tinham
traços semelhantes à situação atual.
15 – Se não houver nenhuma mudança em cenários, decido (...) com base em
minha experiência passada.
16 – (...) comparo o padrão atual com anteriores, não fazendo nada de novo.
Resolução por Expertise
23 –decido (...) baseando-me em níveis dos anos anteriores.

Para análise do modelo optou-se pelo teste t bi-caudal para analisar se o modelo de estimação
é uma boa aproximação da realidade. Considerou-se um intervalo de confiança de 95% e 0,05 para o
nível de alpha (erro do Tipo I). Para este estudo considerou-se que fosse adequado um efeito da ordem
de 0,8 (grande), o que significa que há uma superposição de 53% das curvas das distribuições
analisadas (ou seja, a distância entre as distribuições comparadas é grande). O efeito é relacionado ao
poder de um teste, ou seja, “a probabilidade de que um determinado teste irá encontrar na um efeito
assumindo que esse efeito já exista na população”(FIELD, p. 58). Trata-se do poder de rejeitar a
hipótese nula quando ela deve, de fato, ser rejeitada. Para esses parâmetros assumidos no estudo
calculou-se que o tamanho da amostra deveria ser de 70 sujeitos para um poder de 0,95.
Considerando-se que a amostra foi composta por 159 sujeitos, pode-ser dizer que o tamanho da
amostra foi adequado para teste do modelo.
A Figura 10 apresenta o modelo de mensuração ajustado, retirando-se do modelo algumas
variáveis que tinham baixas correlações e que não aumentavam o poder explicativo do mesmo.

80

Figura 10: Modelo de mensuração geral ajustado
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Para testar a significância estatística do modelo fez-se o procedimento bootstrapping, que
estima randomicamente o tamanho da amostra, processando repetidamente o modelo em diferentes
amostras para testar sua estabilidade. Foram estimadas 200 amostras diferentes. A Figura 11 mostra o
modelo com as estatísticas obtidas no teste t . Essa estatística depende do número de respondentes.
Para uma amostra de 159 respondentes (grau de liberdade) o valor t na distribuição t de Student, para
um intervalo de confiança de 95% e nível de significância de 0,05 é 1,96. Pode-se ver que todas os
relacionamentos encontrados entre os constructos estão acima deste número, exceção feita à relação
entre Intuição e Expertise. (FIELD, 2005, p. 667), aceitando-se assim a Ho de que há igualdade das
médias em cada amostra estimada no modelo.

Figura 11: Modelo de mensuração geral ajustado - “bootstrapping”
A validade de convergência (AVE) e a confiabilidade composta foram utilizadas para
validação do modelo de mensuração. Na tabela 4 esses indicadores são apresentados, bem como os
Alpha de Cronbach e o r 2 das quatro variáveis latentes do modelo (duas independentes e duas
dependentes). Todos os números estão dentro dos parâmetros esperados, mostrando a validade do
modelo.
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Tabela 4 – Parâmetros de validação do modelo
AVE

Confiabilidade
composta

Alpha de
Cronbach

r2

BOS

0,653757

0,790567

0,470912

0,630504

DCP

0,212691

0,715023

Segunda ordem

0,309738

Expertise

0,300853

0,680906

Segunda ordem

0,147268

Intuicao

0,685735

0,812092

0,559448

VI

MDPS

0,601190

0,750731

0,337528

0,221731

Memoria

0,573900

0,726318

0,266871

0,741079

Otimizacao

0,584829

0,736600

0,295373

0,367770

Resolucao-Ex

0,630797

0,790567

0,418616

0,691250

Resolucaor-R

0,626284

0,715023

0,403344

0,542803

SR

0,476054

0,680906

0,446907

VI

A validade de convergência das variáveis estão acima ou próximas de 0,5 (exceção
feita à variável DCP: 0,212691). A confiabilidade composta está acima ou próxima de 0,7
para todas as variáveis latentes do modelo, o que está dentro dos padrões exigidos para
aderência do modelo de mensuração (HENSELER, RINGLE e SINKOVICS, 2009). Os
coeficientes de alpha estão baixos especialmente para as variáveis MDPS e Otimização, que
compõem o constructo DCP, e Memória, que compõe o constructo Expertise. A baixa
validade de convergência apontada para DCP e para Expertise já sinalizavam esse indicador.
Talvez essas diferenças se devam ao fato de haver, no banco de dados analisado neste estudo,
haja uma grande heterogeneidade de sujeitos, oriundos de empresas com características muito
diferentes. Em estudos anteriores, com maior homogeneidade da amostra, esses resultados
não aparecem (CESAR, VIDAL, PEREZ e MARIN, 2010).
A Validade discriminante do modelo é apresentada na Tabela 5. A raiz quadrada da Validade
Convergente é apresentada na diagonal do matriz. De m odo geral ela tem valor superior aos valores
de correlação encontrados dentre as variáveis latentes que compuseram o modelo. As exceções estão
nos constructos DCP e Expertise, já comentados.
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Tabela 5 – Validade discriminante
BOS

DCP

EXP

INT

MDPS

MEM

OTIM

R-EX

R-R

BOS

0,808

DCP

0,794

0,461

EXP

0,400

0,444

0,548

INT

0,240

0,301

0,023

0,828

MDPS

0,195

0,470

0,162

0,426

0,775

MEM

0,409

0,426

0,860

0,001

0,171

0,757

OTIM

0,381

0,606

0,245

0,084

0,043

0,196

0,764

R-EX

0,290

0,319

0,831

-0,034

0,016

0,461

0,276

0,794

R-R

0,402

0,736

0,336

0,080

0,167

0,286

0,310

0,276

0,791

SR

0,262

0,468

0,383

0,001

0,282

0,386

0,185

0,196

0,460

SR

0,689

4.2.2 Análise e Discussão do Modelo Estrutural

Apresenta-se na Figura 12 o Modelo Estrutural da pesquisa. Conforme já discutido, tem-se
duas variáveis independentes e duas variáveis dependentes, sendo estas constructos de segunda ordem.

Figura 12 – Modelo estrutural da pesquisa
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Pode-se observar

no modelo de mensuração que a Seleção de Informação (SR) tem

coeficiente de regressão maior com o constructo DCP (0,468; t: 4,921) do que com o constructo
Expertise (0,383; t: 2,926). Esse achado é consoante com o que se discutiu no referencial teórico do
projeto vez que decisões racionais (caso do constructo DCP) estão baseadas em análises de dados
extraídos do meio ambiente e que sejam selecionados pelos sujeitos como importantes para a decisão.
Isto é o oposto da H6 (Quanto maior a expertise sobre um assunto, menor o uso de ponderação de
critérios para decisão) , podendo-se dizer que: Quanto maior a racionalidade da decisão sobre um
assunto, maior o uso de ponderação de critérios para decisão.

A negação da H6 pode ser aceita

porque os indicadores de racionalidade não se agruparam à decisão por expertise quando da
construção do modelo.
A influência da busca da informação (SR) sobre a decisão por Expertise encontrada neste
estudo não é comum em outros modelos que já foram testados (LIMA, 2010) porque a Expertise
geralmente está assentada em heurísticas de disponibilidade (baseadas em memória) ou de
representatividade (baseadas em aprendizagem). Os sujeitos decidem com maior rapidez e nem
sempre usam mecanismos para seleção da informação disponível no meio ambiente. Todavia, no
ambiente organizacional, especialmente em situações onde hajam grandes mudanças de cenários, os
sujeitos precisam selecionar informações para decisão. Talvez essa relação encontrada no modelo
reflita mais uma busca de reconhecimento de padrões ambientais existentes no contexto da decisão do
que de informações propriamente ditas. Isto confirma parcialmente a H5 (quanto maior a expertise
sobre um assunto, menor o uso de informações para decisão).
Em relação ao constructo Intuição (que manteve variáveis relacionadas à análise do efeito da
decisão sobre a vida pessoal e profissional do sujeito e o medo de errar) este mantém correlação com
a decisão racional DCP (0,301; t: 2,575) mas não com a decisão por Expertise (0,023; t: 0,162), pois
envolve uma deliberação sobre efeitos da decisão, o que é absolutamente racional. Logo, quando o
sujeito decide com base na Expertise, basicamente reconhecendo padrões e respondendo a eles, isso
não é habitualmente considerado. A relação de Intuição com Expertise não foi significativa talvez
pelas variáveis que compuseram o constructo Intuição no modelo testado, mais relacionadas à decisão
controlada (DCP), conforme já comentado. Havia outros indicadores de Intuição que acabaram sendo
eliminados quando se fez os testes preliminares do modelo. Esses achados confirmam a H4: Aspectos
afetivos influenciam a decisão. Todavia, isto só se confirma para a decisão racional (DCP) não para a
decisão por Expertise.
Os valores de r2 encontrados para DCP (0,310) e para Expertise (0,147) mostram que as
variáveis independentes propostas no modelo (SR e Intuição) explicam parte da variância do
comportamento de tomada de decisão dos gestores participantes da pesquisa. Todavia, conforme já
comentado, a decisão é um fenômeno cognitivo complexo e há muito mais fatores influenciando-a do
que os indicadores existentes no modelo. Todavia, deve-se considerar que esses indicadores foram
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construídos a partir de declarações feitas por gestores acerca da frequencia comportamental de açòes
que foram inseridas no modelo. Como se sabe, parte da decisão é baseada em regras aprendidas mas
que o sujeito pode não conseguir explicitar quais são as variáveis que o levem à decisão. Assim, essas
variáveis ficaram fora do modelo.
Todavia, para a área de Controladoria considera-se que já seja bastante interessante saber que
cerca de um terço das decisões são baseadas no que as pessoas acham relevante, nos parâmetros dados
pela empresa e nas informações sobre o ambiente interno que sejam consideradas importantes. Vê-se
que em termos cognitivos o grande problema está em criar mecanismos para que as informações
passem pelo crivo de atenção e para que tenham valências altas para o decisor, ou seja, que ele perceba
o pay-off do uso das mesmas. Os achados confirmam parcialmente a H1: A forma da apresentação das
informações afeta a decisão. Isto porque essa forma pode depender da percepção que o sujeito tenha
das informações. Então, mais do que a forma, o que influencia é o fato das informações passarem pelo
crivo de atenção, o que indiretamente está associado à forma de apresentação das mesmas.
A análise dos constructos que formam o DCP (um fator de segunda ordem) demonstra que
todos os coeficientes de regressão são elevados e têm significância estatística (MDPS: 0,47, t = 3,222;
Resolução – R: 0,737, t = 10,497; BOS: 0,794, t = 12,986; Otimização: 0,606, t = 5,158).
A relação entre DCP e MDPS (0,474, t = 3,222) é a mais baixa dentre os demais constructos
relacionados a DCP, mas mostra que o tomador de decisão pondera os efeitos que possam vir a
influenciar a vida do grupo no qual ele está inserido.
O coeficiente de regressão do constructo de Resolução-R na formação do DCP (0,737; t=
10,497) mostra que o tomador de decisão usa critérios lógicos e peso de atributos para embasar sua
decisão.
O coeficiente de regressão do constructo BOS na formação do DCP (0,794; t = 12,986) mostra
que o tomador de decisão faz pequenos ajustes nas metas, mas com pouco esforço.
O coeficiente de regressão do constructo Otimização na formação do DCP (0,606; t = 5,158)
mostra que o tomador de decisão leva em consideração a probabilidade e a possibilidade de ocorrência
de um cenário ao tomar decisões. Probabilidade refere-se ao risco envolvido na decisão (qual o
percentual de chance de ocorrer algo); possibilidade refere-se à percepção que o decisor tem sobre
esse cenário. Este achado confirma parcialmente a H3 do estudo: O contexto no qual a decisão é
tomada afeta a decisão. Isto porque este contexto é considerado para otimização das informaçòes,
influenciando as decisões racionais. Todavia, o reflexo de minha decisão sobre os outros também pode
ser considerado um contexto social de decisão. Na construção inicial das hipóteses essa diferença não
havia ficado clara.
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A análise dos constructos que formam Expertise (um fator de segunda ordem) demonstra que
todos os coeficientes de regressão são elevados e têm significância estatística (Memória: 0,861, t =
21,671; Resolução-Ex: 0,831, t = 18,393).
O coeficiente de regressão do constructo memória na formação de Expertise (0,861 t =
21,671) mostra que o sujeito leva em consideração a sua experiência de vida e os fatos recentes
ocorridos na empresa ou no cenário. Tratam-se de heurísticas, atalhos cognitivos que facilitam a
decisão mas que não garantem que a decisão seja adequada, pois não levam em conta o cenário atual.
O coeficiente de regressão do constructo Resolução-Ex na formação de Expertise (0,831, t =
18,393) mostra que o sujeito leva em consideração metas anteriores ou experiência passada, na
condição em que assuma que o cenário atual não tem mudanças. Isto é um viés de decisão pois o
sujeito pode não reconhecer mudanças em padrões ambientais, até porque as informações utilizadas
(SR) estão relacionadas com o que ele acha pertinente ou importante, podendo ser ou não verdadeiro
do ponto de vista do contexto no qual a decisão ocorre.
A Hipótese 7 do estudo: Conflitos de interesses pessoais e organizacionais afetam a decisão
não pode ser observada nesta etapa do estudo.
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4.3 ETAPA 3 - ESTUDO EXPERIMENTAL
Participaram da etapa experimental do estudo 22 sujeitos com idades entre 19 e 24
anos (média 20,2 ± 1,4). Todos são alunos da Universidade Presbiteriana Mackenzie,
cursando Administração de Empresas ou Economia em etapas entre terceiro e sexto semestre.
Todos se declaram solteiros e têm como profissão “estudante”. Dezoito sujeitos são destros, e
dois canhotos. Dois usam medicação de uso contínuo (antialérgico e anticoncepcional) e três
declaram ter histórico de problemas de saúde (um caso de alergia, dois casos de rinite – um
deles associada com asma). Três sujeitos declaram fazer uso de droga (álcool) com baixa
frequência (dois semanalmente, um mensalmente), embora não se tenha registrado a
intensidade do uso. Todos os sujeitos foram mantidos na amostra. Todos os requisitos da
Comissão de Ética da Universidade foram cumpridos, tendo todos os participantes lido e
assinado a Carta de Informação ao Sujeito, declarando assim sua anuência e voluntariedade na
participação do estudo.

4.3.1 Caracterização dos sujeitos nas escalas de Barrat e de Beck

Conforme proposto no projeto, para avaliação da classificação de estados psicológicos
que pudessem interferir em padrões de decisão, foram aplicadas as escalas de Barrat para
análise da impulsividade dos sujeitos e as escalas de Beck para avaliação da ansiedade (BAI)
e para avaliação de depressão (BDI). Apresenta-se na Tabela 6 os pontos obtidos pelos sujeitos
em cada uma dessas escalas e, a seguir, alguns comentários sobre as escalas e sobre os resultados
encontrados.
Tabela 6 – Pontuação dos sujeitos nas escalas de impulsividade (Barrat), ansiedade (BAI) e depressão
(BDI)
Sujeito

Sexo

Barrat

BAI

BDI

1

M

61

15

4

2

M

61

9

0

3

M

70

10

12

4

F

51

4

10

5

M

55

1

6

88

6

F

51

5

5

7

F

62

1

2

8

F

63

21

13

9

F

65

18

12

10

F

69

7

9

11

M

56

7

6

12

M

56

9

4

13

M

75

2

1

14

F

50

7

6

15

F

74

15

16

16

F

59

13

19

17

F

67

10

3

18

F

55

8

5

19

M

70

8

6

21

M

49

15

5

22

F

67

24

9

Legenda: M – masculino; F – feminino.

4.3.1.1 Escala de Barrat

Uma ressalva importante sobre a análise dos dados obtidos na escala de Barrat é que a
escala foi validada no Brasil junto a adolescentes com idade média de 17,3 anos (±1,7 anos).
No presente estudo havia sujeitos de ambos os sexos, com idade média de 20,3 anos. Exceção
feita a dois sujeitos com 23 anos e um de 24 anos, tem-se que a média de idade é de 19,7 idade máxima dentro do limite da amostra de validação. Todavia, há de se considerar que os
sujeitos analisados no presente estudo têm perfil sócio-econômico diferente dos sujeitos da
amostra de validação.
A partir dos dados obtidos na amostra (61,2; ±7,9), fez-se a seguinte classificação:
baixa impulsividade, resultados abaixo de 53 pontos (média menos um desvio padrão); média
impulsividade, resultados entre 53 e 69 pontos (média

± um desvio padrão); alta
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impulsividade, resultados acima de 69 pontos. Por este critério foram identificados quatro
sujeitos com alta impulsividade (sujeitos 3, 13, 15 e 19) e quatro sujeitos com baixa
impulsividade (sujeitos 4, 6, 14 e 21); os demais sujeitos foram identificados como dentro da
faixa de média impulsividade.

A média dos homens (62,70 ; ±8,99) foi maior que a das

mulheres (59,90; ± 7,10).

4.3.1.2 Inventário de Ansiedade de Beck (Beck Anxiety Inventory – BAI)

Os dados dos sujeitos do presente estudo foram analisados considerando-se a
classificação da intensidade da ansiedade na versão em português do Inventário, sendo:
mínima (0-10 pontos); leve (11-19); moderada (20-30); grave (31-63) (CUNHA, 2001, p. 68).
Dentre os sujeitos, doze têm ansiedade mínima (sujeitos 2, 4, 5, 6, 7, 10 a 14, 18 e 19), sete
têm ansiedade leve (sujeitos 1, 3, 9, 15 a 17, 21) e três têm ansiedade moderada (sujeitos 8, 9
e 22). A média dos homens (9,1; ±5,02) é menor que a média das mulheres (10,72; ±7,40),
sendo ambas maiores do que a média obtida na amostra não clínica de validação do Inventário
no Brasil (universitários: média 7,54 ± 6,88; CUNHA, 2001, p. 88).

4.3.1.3 Inventário de Depressão de Beck (Beck Depression Inventory – BDI)

O BDI foi desenvolvido para análise de sintomas de depressão. É escala de auto-relato
que mede a intensidade da depresão; é constituído por 21 itens com quatro alternativas em
cada, sendo essas graus crescentes de gravidade da depressão. Cada alternativa tem uma
pontuação que varia de 0 a 3. O escore total é o resultado das somas individuais dos itens. A
escala em português foi validada com sujeitos de idade média de 23 anos (amostra não
clínica). A classificação para análise da intensidade da depressão é a seguinte: mínima (0-11
pontos); leve (12-19 pontos); moderado (20-35 pontos); grave (36-63 pontos) (CUNHA,
2001, p. 58).
Dentre os sujeitos, dezesseis têm intensidade mínima de depressão e intensidade leve
de depressão (sujeitos 3, 8, 9, 15 e 16). A média dos homens (6,0; ± 4,78) é menor que a
média das mulheres (8,45; ± 4,98), sendo a média dos homens mais próxima da média obtida
na amostra não clínica de validação do Inventário no Brasil (universitários: média 6,47 ±
5,80; CUNHA, 2001, p. 139).
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4.3.1.4

Perfis nas escalas de Barrat e Beck por gênero
Considerando-se os dados gerais obtidos nas três escalas analisadas (Barrat, BAI e

BDI) tem-se: predomínio de sujeitos com média impulsividade, com níveis de ansiedade
mínima ou leve e nível mínimo de sintomas de depressão; considerou-se assim que todos
estão dentro dos parâmetros de normalidade.
Fez-se a análise ANOVA para analisar se havia diferença de gênero dentre os perfis
de ansiedade, depressão e impulsividade. Os resultados apresentados no Quadro 10
mostram que as diferenças não são significativas em nenhuma das escalas utilizadas.
Quadro 10 – ANOVA para diferença de gênero dentre as escalas de Beck e de Barrat
Desvio
Gênero

Barrat

BAI

BDI

N

Média

Padrão

Masculino

10

62.70

8.99

Feminino

11

59.90

7.10

Total

21

61.23

7.98

Masculino

10

9.10

5.02

Feminino

11

10.72

7.40

Total

21

9.95

6.28

Masculino

10

6.0000

4.78

Feminino

11

8.4545

4.98

Total

21

7.2857

4.93

F(1,19)

p*

0,629

0,438

0,340

0,567

1,319

0,265

0,629

0,438

*ANOVA: Não foram observadas diferenças significativas em nenhum dos itens (p>0,05)

4.3.2

O Jogo das Metas

Conforme apresentado nos procedimentos metodológicos, ao longo do experimento
os sujeitos participavam de um jogo no qual analisavam a situação de diferentes filiais de
uma mesma empresa. Cada filial era representada por um conjunto de gráficos contendo
informações, sendo esses conjuntos congruentes ou incongruentes considerando-se a
possibilidade de ocorrência concomitante das tendências apresentadas nos gráficos. Era dito
ao sujeito que essas informações eram previsões para o ano em curso. Considerava-se que a
tendência fosse positiva se a inclinação das retas fosse ascendente, negativa se fosse
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Não havia situações de absoluta neutralidade, ou seja, todos os gráficos com retas
horizontais.

4.3.2.1
Descrição e análise dos pontos obtidos nos diferentes blocos do
experimento

O experimento foi dividido em oito blocos com 25 trials (jogadas) em cada bloco,
num total de 200 trials. Cada trial continha um propositor (Gerente ou Especialista), um
conjunto de informações (tela com gráficos) e uma escala de metas. Após o sujeito fazer a sua
escolha aparecia uma tela com os pontos obtidos ou perdidos naquela escolha e com o total de
pontos acumulado até o momento. A Tabela 7 apresenta uma análise descritiva dos pontos
obtidos bloco a bloco.
Tabela 7 – Análise descritiva dos pontos obtidos bloco a bloco
Mínimo

Máximo

Média

Desvio Padrão

Bloco1

-17.00

63.00

19.5714

22.45122

Bloco2

-39.00

67.00

34.8095

33.76480

Bloco3

-49.00

66.00

30.5238

38.90324

Bloco4

-51.00

73.00

46.6190

33.30237

Bloco5

-41.00

73.00

48.9048

32.44981

Bloco6

-53.00

69.00

36.6190

36.96820

Bloco7

-71.00

75.00

44.0000

47.01702

Bloco8

-75.00

75.00

52.6190

36.01455

Pode-se observar que a média de pontos obtidos cresce bloco a bloco; todavia, os
desvios padrão ficam grandes por conta dos sujeitos que consistentemente perdem pontos,

92

aumentando a amplitude das respostas em cada bloco, conforme se vê pelos valores mínimos
e máximo em cada bloco.
Na Tabela 8 apresenta-se o total de pontos acumulado por cada sujeito ao final de cada
bloco (ou seja, a cada 25 trials). Esses pontos permitem que seja analisada a curva de
aprendizagem do sujeito. Conforme já exposto nos procedimentos metodológicos, havia
quatro possibilidades de obtenção de pontos. A cada bloco (25 trials) o sujeito tinha como
pontuação máxima ±75 pontos, caso errasse ou acertasse todas as respostas. Deve-se destacar
que o sujeito 20 foi excluído da amostra pois seu experimento parou no segundo bloco por
conta do acerto de todas as questões nos dois blocos; não se tinha certeza de que ele fosse um
outlier na distribuição ou de que tivesse informações prévias sobre o experimento, vez que
havia tido contato com o sujeito anterior imediatamente antes do início do teste.

Tabela 8 – Pontos acumulados ao final de cada trial(jogada)
Sujeito

Bloco1

Bloco 2

Bloco 3

Bloco 4

Bloco 5

Bloco 6

Bloco 7

Bloco 8

1

6

15

-19

-4

45

70

114

175

2

-17

-40

-43

-94

-117

-138

-185

-174

3

-3

-42

-89

-98

-93

-120

-155

-152

4

6

72

138

191

242

309

384

453

5

55

110

175

244

307

366

433

504

6

63

130

189

262

331

400

473

548

7

19

68

127

198

269

338

409

480

8

39

96

139

200

257

308

379

432

9

-9

-42

-91

-52

-37

-66

-107

-88

10

47

54

81

134

177

220

277

334

11

17

82

139

206

271

312

383

454

12

18

59

92

155

218

251

304

373

13

-3

41

90

133

202

267

336

401

14

8

53

112

183

246

293

366

441

15

5

6

-25

-38

-79

-132

-203

-278

16

1

56

87

156

229

264

327

400

93

17

39

106

169

232

305

374

443

512

18

23

70

117

178

231

284

343

408

19

17

74

111

176

245

298

371

436

21

53

90

135

192

263

316

375

442

22

27

84

149

208

277

344

415

486

Analisando-se os pontos acumulados pode-se destacar quatro sujeitos que tiveram
pontos negativos acumulados ao longo do jogo, mostrando predomínio de erros (pontos
negativos) sobre acertos (pontos positivos). Esses sujeitos não foram excluídos do banco de
dados porque estão dentro do limite ±2,5 desvios padrão, não sendo, portanto, considerados
outliers na distribuição; todavia, suas respostas aparecem no gráfico exposto na Figura 13
como sendo outliers.

Figura 13 – distribuição dos pontos obtidos no jogo ao longo dos blocos

Aplicou-se a técnica ANOVA por medidas repetitivas para analisar se as diferenças de
pontos obtidos em cada bloco poderiam ser consideradas significativas. A Tabela 9 mostra os
resultados dessa análise.
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Tabela 9 – ANOVA por medidas repetidas (pontos nos blocos de 1 a 8)
(I)
blocos
1

2

3

4

5

6

7

8

(J)
blocos
2
3
4
5
6
7
8
1
3
4
5
6
7
8
1
2
4
5
6
7
8
1
2
3
5
6
7
8
1
2
3
4
6
7
8
1
2
3
4
5
7
8
1
2
3
4
5
6
8
1
2
3
4

Diferença de
médias (I-J)
-15.238
-10.952
-27.048*
-29.333*
-17.048
-24.429
-33.048*
15.238
4.286
-11.810
-14.095
-1.810
-9.190
-17.810
10.952
-4.286
-16.095
-18.381
-6.095
-13.476
-22.095*
27.048*
11.810
16.095
-2.286
10.000
2.619
-6.000
29.333*
14.095
18.381
2.286
12.286*
4.905
-3.714
17.048
1.810
6.095
-10.000
-12.286*
-7.381
-16.000*
24.429
9.190
13.476
-2.619
-4.905
7.381
-8.619
33.048*
17.810
22.095*
6.000

Desvio
padrão
6.351
7.059
5.949
6.232
6.518
8.614
7.299
6.351
3.631
4.688
4.572
4.058
5.226
5.925
7.059
3.631
5.791
5.567
3.759
5.356
5.957
5.949
4.688
5.791
3.379
4.899
5.529
5.071
6.232
4.572
5.567
3.379
3.316
4.164
2.782
6.518
4.058
3.759
4.899
3.316
3.249
3.762
8.614
5.226
5.356
5.529
4.164
3.249
4.384
7.299
5.925
5.957
5.071

Sig.a
.736
1.000
.005
.004
.464
.286
.006
.736
1.000
.571
.164
1.000
1.000
.196
1.000
1.000
.324
.100
1.000
.574
.039
.005
.571
.324
1.000
1.000
1.000
1.000
.004
.164
.100
1.000
.039
1.000
1.000
.464
1.000
1.000
1.000
.039
.960
.011
.286
1.000
.574
1.000
1.000
.960
1.000
.006
.196
.039
1.000

95% interval de confiança para
a diferença
Limite inferior Limite superior
-38.105
7.629
-36.371
14.466
-48.468
-5.627
-51.772
-6.895
-40.518
6.422
-55.446
6.589
-59.329
-6.766
-7.629
38.105
-8.787
17.358
-28.688
5.069
-30.556
2.365
-16.422
12.803
-28.006
9.625
-39.144
3.525
-14.466
36.371
-17.358
8.787
-36.947
4.757
-38.425
1.663
-19.629
7.439
-32.760
5.808
-43.545
-.645
5.627
48.468
-5.069
28.688
-4.757
36.947
-14.451
9.879
-7.639
27.639
-17.290
22.528
-24.259
12.259
6.895
51.772
-2.365
30.556
-1.663
38.425
-9.879
14.451
.346
24.225
-10.090
19.899
-13.731
6.302
-6.422
40.518
-12.803
16.422
-7.439
19.629
-27.639
7.639
-24.225
-.346
-19.079
4.317
-29.545
-2.455
-6.589
55.446
-9.625
28.006
-5.808
32.760
-22.528
17.290
-19.899
10.090
-4.317
19.079
-24.405
7.167
6.766
59.329
-3.525
39.144
.645
43.545
-12.259
24.259
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5
6
7

3.714
16.000*
8.619

2.782
3.762
4.384

1.000
.011
1.000

-6.302
2.455
-7.167

13.731
29.545
24.405

Os resultados mostram que há diferença de médias entre os pontos obtidos no primeiro
e no último blocos com os blocos do meio. Esse resultado mostra que houve uma curva de
aprendizagem ao longo do experimento, ou seja, o sujeito aprendeu a jogar conforme a “regra
do jogo”. Essa regra está relacionada à identificação de padrões visuais que comandam o
ganho ou a perda de pontos ao longo do jogo e a escolha da meta é, portanto, uma resposta
condicionada frente a um padrão de estímulos.
Só se pode confirmar a H1 - A forma de apresentação das informações afeta a decisão
se for considerado que essa forma de apresentação refira-se ao padrão gráfico (local dos
gráficos e inclinação das retas) programado para ser exposto ao longo do jogo.

4.3.2.2
Análise do desempenho no jogo de acordo com os perfis de impulsividade,
ansiedade e depressão

Pode-se considerar que os perfis de impulsividade, ansiedade e depressão sejam
aspectos afetivos que podem interferir sobre a decisão. Fez-se uma análise da correlação entre
esses perfis e os pontos obtidos ao final do experimento (Pearson). Os resultados (Tabela 11)
mostram que a única correlação significativa é a do perfil de impulsividade (escala de Barrat)
com o desempenho ao final do jogo (-0,440 ; sig.: 0,046), indicando que quanto mais
impulsivo for o sujeito, menor a sua pontuação ao final do jogo.
Tabela 11 – Correlações entre a pontuação nas escalas de Barrat, BAI e BDI e
pontos obtidos ao final do jogo
Barrat
Barrat

Correlação de Pearson 1
Sig. (bi-caudal)
N

BAI

BDI

Pontos

21

Correlação de Pearson

.203

Sig. (bi-caudal)

.378

N

21

BAI

BDI

bloco8

.203

.175

-.440*

.378

.449

.046

21

21

21

1

*

Correlação de Pearson

.175

.485

Sig. (bi-caudal)

.449

.026

N

21

Correlação de Pearson

-.440

-.282

.026

.216

21

21

1

-.282

.485

21

*

*

.215

21

21

21

-.282

-.282

1

96

ao final

Sig. (bi-caudal)

.046

.216

.215

do jogo

N

21

21

21

21

*. Correlação é significante ao nível de 0.05 (bi-caudal).

Para se analisar a existência de efeito da interação dentre os perfis sobre os pontos,
fez-se uma ANOVA de medidas repetitivas. As Tabelas 12 e 13 mostram respectivamente os
resultados da ANOVA e o teste de Greenhouse-Geisser, que mostra o ajuste do modelo
quando se supõe que haja violação da hipótese de esfericidade (DANCEY e REIDY, 2004, p.
319).

Tabela 12 – ANOVA – Variável dependente: pontos obtidos ao final do jogo
(I)
afeto
1
2
3

(J) afeto

2
3
1
3
1
2

Diferença de
média (I-J)
.571*
.762*
-.571*
.190
-.762*
-.190

Desvio
padrão
.202
.136
.202
.131
.136
.131

Sig.a
.031
.000
.031
.487
.000
.487

95% Intervalo de confiança para
a diferença
Limite inferior Limite superior
.044
1.099
.406
1.118
-1.099
-.044
-.152
.533
-1.118
-.406
-.533
.152
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Tabela 13 – Teste de efeito entre-sujeitos (Greenhouse-Geisser)
Tipo III
Soma dos
quadrados

Graus de
liberdade Mean Square

F

Sig.

Tamanho do
efeito

6.603

1.473

12.308

.000

.381

4.484

Os resultados confirmam que a única diferença provável de pontos obtidos ao final do
jogo está relacionada ao perfil de impulsividade. O índice de Greenhouse-Geiser para ajuste
do modelo (F(1473): 12,308; sig.: 0,000) mostra que a interação de impulsividade no total de
pontos, embora significativa, tem um efeito pequeno (.381 ou 38,1% de variação de
resultados em decorrência deste perfil).
Com essas análises feitas pode-se confirmar parcialmente a H4: Aspectos afetivos
influenciam a decisão, levando-se em consideração que esses aspectos afetivos referem-se
apenas aos traços de impulsividade, e que a decisão se refere a uma resposta condicionada ao
longo do jogo.

4.3.2.3

Análise do desempenho no jogo de acordo com a congruência da informação
Havia 14 conjuntos diferentes de gráficos, classificados como congruentes ou

incongruentes, conforme já apresentado nos procedimentos metodológicos. Tinha-se como
pressuposto que a congruência das informações não tivesse efeito durante o jogo vez que a
“regra do jogo” estava associada apenas à discriminação de padrões visuais (posição das telas
e inclinação das retas nos gráficos).

Considerava-se que a congruência semântica das

informações contábeis fosse um ponto distraidor ao início do jogo, quando se esperava que o
sujeito analisasse as informações para decidir, mas que não tivesse impacto sobre a escolha da
meta a partir do momento que o sujeito identificasse que essa congruência não fazia parte da
„regra do jogo”.
Fez-se o teste t para analisar se havia diferença de pontos obtidos quando as telas
tinham informações consideradas congruentes ou incongruentes ao longo do jogo. Para esta
análise foram considerados os pontos obtidos em cada jogada (que variavam de -3 a + 3),
desconsiderando-se a sequência de blocos.
Os resultados mostram que os sujeitos fizeram praticamente os mesmos pontos
quando as telas eram congruentes ( t (3398) = 2,24, desvio padrão = 1,40) do que quando as
telas eram incongruentes (t (3398) = 2,04, desvio padrão = 1,70). A diferença das médias
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entre as condições foi de 0.20, que é um efeito muito pequeno (d = 0,08; DANCEY e REIDY,
2006, p. 224) ou seja, há uma superposição das curvas maior do que 92%, mostrando que as
curvas são quase idênticas. O intervalo de confiança de 95% para a diferença estimada das
médias populacionais é -0,1026 a 0,3135, contendo o zero. Assim, embora o teste t
independente (t (3398) = 3,868, p = 0,000) seja significativo, conclui-se que os pontos obtidos
nas telas congruentes e incongruentes são iguais.
Todavia, repetiu-se o teste t bloco a bloco para se analisar se em algum momento do
teste a congruência/incongruência das informações afetou o desempenho.

A Tabela 14

mostra esses resultados.
Tabela 14 – Estatística t para os pontos obtidos em cada bloco dentre as telas congruentes ou
incongruentes
Bloco

Estatística t (423)

Nível de significância

1

2,19

0,029

2

2,95

0,003

3

1,326

0,182

4

-0,642

0,521

5

0,642

0,521

6

3,25

0,001

7

1,719

0,086

8

-1,265

0,206

Observa-se que a diferença de pontos existe nos dois primeiros blocos; a partir do
terceiro bloco as médias de pontos são iguais. A exceção é o bloco 6; vê-se que neste bloco há
uma maior dispersão dos pontos obtidos, podendo gerar a diferença encontrada no teste t.
Esses resultados explicam a questão da grande superposição das curvas e confirmam a
suposição inicial de que tão logo os sujeitos aprendessem a “regra do jogo” não levariam mais
em consideração a congruência semântica das informações.

4.3.2.4

Análise do desempenho no jogo de acordo com a meta proposta

Neste estudo a influência social podia ser representada por duas condições: o
propositor da meta (Gerente ou Especialista) ou a própria meta apontada como correta
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(sinalizada por um retângulo sobre o nível da meta). Ao se montar o jogo considerou-se que o
propositor fosse a influência social. Entretanto, no caso que apresenta o jogo, havia sido dito
que a meta proposta estaria sinalizada. Assim, o sujeito tinha a informação de quem era o
propositor, mas também recebia uma dica de qual seria a meta proposta.
O propositor não mudava dentro do mesmo bloco, mas os conselhos variavam a cada
tela apresentada de acordo com a programação prevista para o jogo (lista de metas, descrita
nos procedimentos metodológicos). Como o jogo é uma situação de aprendizagem por
condicionamento, na qual o sujeito identifica padrões visuais que estão relacionados ao ganho
ou à perda de pontos, talvez o fator preponderante de influência seja a meta proposta e não
quem fez essa proposta. Ou seja, o sujeito joga 25 vezes recebendo conselhos de um único
propositor, mas nesses 25 trials (jogadas) recebe diferentes proposições de metas. Logo, essas
proposições (sejam quais forem os propositores do bloco) influenciam mais diretamente o
sujeito ao longo do jogo pela sua maior proximidade da exigência de resposta.
Embora as telas e as metas propostas fossem idênticas para todos os sujeitos dentro de
cada bloco, elas eram randomizadas a cada sujeito. Com isto podia acontecer de uma mesma
tela aparecer em sequência com metas propostas diferentes.
Numa primeira análise fez-se o teste t considerando-se todos os blocos do jogo e os
pontos obtidos em cada jogada (variavam de -3 a + 3).
Os resultados do teste t mostraram que não havia diferença na média de pontos quando
as metas propostas eram corretas ( t (3398) = 2,12, desvio padrão = 1,57) ou incorretas (t
(3398) = 2,15, desvio padrão = 1,56). A diferença das médias de pontos entre as condições foi
de 0.02, que é um efeito muito pequeno (d = 0,012; DANCEY e REIDY, 2006, p. 224),
evidenciando uma superposição das curvas maior do que 92%. O intervalo de confiança de
95% para a diferença estimada das médias populacionais é -0,0135 a 0,076, contendo o zero.
O teste t independente (t (3398) = -0,546, p = 0,585) sinaliza que não há diferença nos pontos
obtidos nos diferentes trials (jogadas) ao longo do jogo quando as metas propostas são
corretas ou incorretas.
Resolveu-se pela repetição do teste considerando-se apenas os pontos obtidos no
Bloco 1. Pode-se supor que no início do jogo os sujeitos fossem mais suscetíveis à meta
proposta. Os resultados do teste t mostraram que havia diferença na média de pontos quando
as metas eram corretas ( t (423) = 1,16, desvio padrão = 2,00) ou incorretas (t (423) = 0,55,
desvio padrão = 2,24). A diferença das médias de pontos entre as condições foi de 0.61, que é

100

um efeito muito pequeno (d = 0,13; DANCEY e REIDY, 2006, p. 224), novamente
evidenciando uma superposição das curvas maior do que 92%. O intervalo de confiança de
95% para a diferença estimada das médias populacionais é 0,15 a 0,1,07. Apesar da
superposição das curvas, o teste t independente (t (423) = 2,63, p = 0,009) sinaliza que os
pontos obtidos eram diferentes quando as metas propostas eram corretas ou incorretas. Isto
sugere que a proposição das metas, nesse estágio do jogo, provavelmente confundia o sujeito.
Refazendo-se a mesma análise para o bloco 8 observou-se que, conforme esperado,
nesta etapa do jogo não havia diferença de médias de respostas quando as metas propostas
eram corretas ou incorretas (t (423) = 1,727, p = 0,08). Ainda que se quisesse considerar um
parâmetro menos conservador, escolhendo-se o nível 0,10 para significância, o intervalo de
confiança contendo o zero define que a diferença não é, de fato,significativa (-,028 a 0,42).
Conclui-se que quando o sujeito aprende a “regra do jogo” do experimento ele não
considera a sugestão de meta que lhe é apresentada, seja qual for o propositor. Ou seja, no
jogo proposto não se pode confirmar a H2: A influência social sobre o decisor afeta a
decisão.
Isto é coerente com o tipo de tarefa proposta no jogo, onde as respostas a serem dadas
não dependiam de qualquer relação de confiança com o propositor. O conselho dado era um
distraidor, especialmente se for considerada que a proposição de uma meta como correta
poderia ser incongruente com as informações disponibilizadas na tela (por exemplo, os
indicadores de desempenho da empresa sugeriam queda de investimentos, e a meta proposta,
pontuada como correta, sugeria aumento máximo de investimentos).

4.3.2.5 Análise de desempenho no jogo de acordo com o gênero

Não havia uma hipótese no estudo sobre a diferença de gênero em relação ao
desempenho em situações de decisão. Optou-se por essa análise como um dado complementar
para o estudo.
Conforme já apresentado, na amostra havia 9 homens e 12 mulheres. Fez-se um teste t
para analisar se havia diferença de média de pontos obtidos ao final do jogo.
Os resultados do teste t mostraram que aparentemente não havia diferença na média de
pontos quando os jogadores eram homens ( t (19) = 218,10, desvio padrão = 303,88) ou
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mulheres (t (19) = 400,54, desvio padrão = 172,13). A diferença das médias de pontos entre
as condições foi de -182,44, que é um efeito muito pequeno (d = 0,02; DANCEY e REIDY,
2006, p. 224), evidenciando uma superposição das curvas maior do que 92%. O intervalo de
confiança de 95% para a diferença estimada das médias populacionais é -405,21 a 40,32,
contendo o zero. O teste t independente (t (19) = -1,714, p = 0,103) sinaliza que não há
diferença nos pontos obtidos nos diferentes trials (jogadas) ao longo do jogo quando os
jogadores são homens ou mulheres.

4.3.3

Análise do tempo de reação de resposta (VD)

Os tempo de reação de resposta foram analisados para se avaliar se variavam ao longo
dos blocos, considerando-se que à medida que o sujeito identificasse a “regra do jogo”
gastasse menos tempo para escolher a meta; ao mesmo tempo, analisou-se se a congruência
ou incongruência semântica das informações o levaria a gastar mais tempo para escolher as
metas. Para essa análise fez-se ANOVA univariada tendo como variável dependente o tempo
de reação na escolha da meta e como fatores meta proposta (correta ou incorreta) e a
congruência das metas (que podiam ser congruentes ou incongruentes).
Pode-se observar que o tempo de reação teve efeito significativo quando as telas eram
congruentes ou incongruentes (F(1,4199): 10,008; sig.: 0,002), conforme se supunha fosse
acontecer, mas não dentre as metas propostas como corretas ou incorretas (F (1,4199):
1,450, sig.: 0,229). A Tabela 15 mostra esses resultados.
Tabela 15 – ANOVA univariada
Variável dependente: tempo de reação de resposta
Fatores: congruência das telas e meta proposta
Fonte

Type III Soma

Grau de

dos quadrados

liberdade

Corrected Model

1.364E6

2

681865.417

5.729

.003

Intercept

1.346E9

1

1.346E9

11310.525

.000

1191160.813

1

1191160.813

10.008

.002

172570.020

1

172570.020

1.450

.229

Error

4.995E8

4197

119020.027

Total

1.852E9

4200

Corrected Total

5.009E8

4199

Ci
Metprop

a. R Squared = .003 (Adjusted R Squared = .002)

Mean Square

F

Sig.
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A Tabela 16 mostra o tempo de reação quando as telas são congruentes ou
incongruentes e quando são corretas ou incorretas. A Tabela 17 mostra se as diferenças são
significativas. Vê-se que a diferença é significativa (p<0,005) para as diferenças de tempo de
reação entre telas congruentes e incongruentes, mas não entre metas propostas corretas e
incorretas (p > 0,005).

Tabela 16 – Descritivas dos tempos de reação nas situações de congruência e de meta proposta
ci

Metprop

1.00

2.00

Total

Mean

Std. Deviation

N

1.00

537.9484

324.80342

1008

2.00

561.5377

334.49574

1008

Total

549.7431

329.81445

2016

1.00

582.0119

359.91738

1092

2.00

584.8910

357.17034

1092

Total

583.4515

358.46725

2184

1.00

560.8614

344.13493

2100

2.00

573.6814

346.58619

2100

Total

567.2714

345.38111

4200

Legenda: ci (congruência): 1: congruente; 2: incongruente. Metprop (meta proposta): 1: correta; 2: incorreta.

Tabela 17– Diferença das médias do tempo de reação nas situações de meta proposta correta e
incorreta
Variável dependente: tempo de reação
(I) metprop

(J) metprop

95% Confidence Interval for
Differencea

Mean Difference
(I-J)
1.00
(I) ci

Std. Error

Sig.a

Lower Bound

Upper Bound

2.00

-12.820

10.647

.229

-33.693

8.053

2,00

-33.708*

10.655

.002

-54.598

-12.819

(J) ci

1,00

Conforme apontado na ANOVA, a diferença de tempo de reação é significativa
(p<0,005) nas condições de telas congruentes ou incongruentes, mas não é significativa
quando as metas propostas são corretas ou incorretas (sig.: 0,229, intervalo de confiança
contendo o zero).
Considerando-se que havia diferença de tempo de reação para a congruência das telas,
analisou-se como esse tempo se distribuía ao longo dos blocos.
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Na Figura14 apresenta-se o gráfico do tempo de latência de resposta para telas
congruentes e incongruentes ao longo dos blocos. Pode-se observar que o tempo de latência
de resposta diminui tanto na condição das telas congruentes quanto incongruentes ao longo
dos blocos. Todavia, um efeito interessante é que esse tempo sempre é maior quando as telas
são incongruentes.
Já se havia observado que a congruência das telas está associada aos pontos obtidos
apenas no começo do jogo, quando o sujeito parece analisar as informações. Chama a atenção
o fato do sujeito gastar mais tempo para escolher a meta quando as telas são incongruentes
mesmo quando não utiliza essa informação para decisão. Em outras palavras, a incongruência
semântica afeta o tempo de resposta do sujeito, mas não interfere na escolha da meta.

Figura 14 – Tempo de latência de resposta ao longo dos blocos do jogo
Legenda: 1 – linha azul – tela congruente; 2 – linha verde – tela incongruente.
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Os resultados obtidos com a análise dos tempo de reação de resposta são curiosos: o
tempo de latência diminui ao longo dos blocos, mostrando que o sujeito responde mais
rapidamente aos estímulos apresentados; o fato da meta apresentada ser correta ou incorreta
não interfere no tempo de latência de resposta; todavia, o tempo de latência de resposta
sempre é maior quando a tela é semânticamente incongruente, mesmo que o sujeito não
utilize essa informação para escolher a meta. Parece que a incongruência chama a atenção,
mas não em um nível suficiente para que o sujeito mude a sua resposta, já condicionada ao
padrão visual das informações, que era a “regra do jogo”.

4.3.4 Análise da aprendizagem implícita

Ao finalizar o experimento foi proposto ao sujeito que respondesse à seguinte questão:
“O que você levou em consideração para escolher o nível das metas?”. O objetivo da questão
era analisar se os sujeitos haviam percebido quais eram as pistas existentes nas informações
para que a meta escolhida fosse considerada correta ou incorreta.
Conforme já descrito nos procedimentos metodológicos, o jogo era uma tarefa de
aprendizagem por classificação probabilística, ou seja, aprendizagem por condicionamento de
uma resposta associada a uma probabilidade de ocorrência de um evento. As informações
apresentadas agiam apenas como padrões visuais, sendo que alguns deles eram considerados
como associados a ganho de pontos, e outros a perda de pontos. O Quadro 11 apresenta a
percepção dos sujeitos em relação às “regras do jogo”.

Quadro 11 – Percepção dos sujeitos em relação às “regras do jogo”
Sujeito

Respostas

1

No início fui analisando cada gráfico, mas não tinha tempo para pensar, porisso no começo errei
muito. Depois achei mais fácil levar em consideração a probabilidade da resposta certa
comparando com as perguntas anteriores.

2

Para fazer o experimento eu meio que estipulei peso para cada variável. O meu critério foi mais
pelo feeling.

3

Levei em consideração a performance. Quandoi achei que não foi satisfatória as vendas (sic) e o
lucro fiz a escolha de mais investimentos e no caso contrário, quando achei satisfatório, escolhi
o nível que menos investia.

4

Analisei todos os gráficos, mas principalmente o lucro e o caixa, pois como refere-se (sic) aos
investimentos, penso que estes dois tópicos são mais importantes. Percebi que era preciso manter
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firme na decisão, independentemente das decisões do gerente e do especialista.
5

Se o resultado era positivo e o custo de oportunidade.

6

Levei em consideração os gráficos, principalmente os gráficos de lucro e dos custos.

7

Sequência dos gráficos; repetição; lucro; direção dos gráficos.

8

Levei em consideraçào quais elementos cresciam ou decresciam e qual a importância deles para
a situação financeira da empresa.

9

Primeiramente os custos, se o mesmo estivesse crescendo significa que as vendas também
tinham crescido (mais investimento). Em seguida, para saber se o investimento deveria ser entre
os extremos (máximo; 10; mínimoi: 2) olhava o crescimento do lucro.

10

Fiz uma média dos quatro gráficos, priorizando as vendas.

11

Se a empresa apresentava um bom desempenho, principalmente no lucro e nas vendas, decidia
investir mais.

12

Os gráficos do lucro e o capital disponível, se estavam positivos ou negativos.

13

Se tinha dinheiro em caixa era para fazer investimento e lucro aumentando, vendas aumentando
e despesas continua (sic) caindo – meta 10. Obs.: em certas etapas (na maioria) os gráficos
apareceram repetitivamente. Em certo caso aparecem 5x seguidas, na primeira vez tinha 3 pontos
(mas gfazendo as contas) e nas outras vezes por ser igual não cheguei a pensar em gráficos e
contas, a resposta era automática.

14

Levei em consideração o conjunto dos gráficos, tentando fazer uma somatória dos declínios e
quando estava subindo, sem tomar decisões muito arriscadas.

15

Levei em consideração a inclinação das retas dos gráficos, sendo proporcional ao investimento.

16

O aumento no lucro e a diminuição dos custos.

17

Eu decidi investir muito quando o valor do dinheiro que se tem era elevado (alto). E quando
estava baixo o dinheiro, eu colocava o investimento no mínimo.

18

Os dados apresentados nos gráficos e as estimativas esperadas na escala mostrada.

19

Eu levei em consideração os gráficos lucro e despesa e a partir deles escolhia a decisão que ao
meu ver era mais racional.

20

( parou no segundo bloco)
A posição de cada gráfico e os que tinha (sic) a mesma posição repetia a resposta sendo que ela
dava 3 pontos.

21

Observei como principais dois grandes grupos como ... (não dá para entender): as projeçòes de
lucro e as projeções de vendas, dinheiro no caixa e despesas. Também observei que as
opiniões dos especialistas em média eram mais confiáveis do que as da gerência.

22

Na primeira tela se o nível de lucro e dinheiro em caixa estavam subindo deveria investir o
disponível para investir; determina se se investe muito ou pouco (sic). Quando na primeira tela o
lucro, vendas e dinheiro em caixa estava caindo, devia deixar de investir se tivesser muito
dinheiro disponível , deixar de investir pouco e se tivesse pouco dinheiro, deixar de investir
muito.
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Dentre os vinte e dois respondentes, doze apontaram o lucro como determinante do
nível de investimento; destes, apenas três fizeram a relação entre os gráficos de fluxo de caixa
e lucro como sendo os determinantes para aumentar ou diminuir a meta de investimento:
sujeitos 4, 12 e 13.

Curiosamente esses não foram os sujeitos que obtiveram a maior

pontuação no jogo. Seis sujeitos não declararam o uso de nenhum gráfico em especial;
mencionaram o feeling, a probabilidade de acerto das respostas e a inclinação das curvas. Um
sujeito citou o custo de oportunidade, informação não disponível nem no caso, nem no
conjunto de gráficos.
O sujeito com a maior pontuação (548 pontos dentre os 600 possíveis ao longo dos
oito blocos) associou o lucro aos custos. Como teve grande número de acertos, o que não seria
possível se usasse a regra declarada, vê-se que ele captou o padrão visual que levaria à
resposta adequada mas não tinha consciência do mesmo.
É interessante que os sujeitos com menor pontuação parecem mais vagos em suas
respostas. Ou elencam mais de um fator como determinante para sua escolha, o que mostra
uma difusão de critério, ou confirmam isto falando que usaram o feeling. Talvez para esses
sujeitos não tenha ficado clara a regra implícita; foram do começo ao final do jogo
experimentando, jogando aleatoriamente ou confiando nas metas propostas.
Pode-se concluir que a “regra do jogo” não foi identificada pela maior parte dos
respondentes. Isso é coerente com o tipo de aprendizagem proposto no experimento:
aprendizagem por classificação probabilística, baseada na identificação de padrões de
resposta que geram reforço positivo (ganho de pontos) ou punição (perda de pontos), sem que
o sujeito saiba dizer a regra. Trata-se de uma situação de condicionamento de resposta com
ausência de aprendizagem episódica e envolvendo um processamento perceptual. Essas são
situações nas quais se diz que haja aprendizagem implícita, situações em que a aprendizagem
depende menos da consciência (BADDELEY, ANDERSON e EYSENCK, 2011, p.101).
Todavia, segundo Baddeley, Anderson e Eysenck (2011, p. 106) estudos com neuroimagem
mostram que esse tipo de aprendizagem pode envolver uma variedade de mecanismos
diferentes em sistemas anatomicamente diferentes.

107

4.3.5 Análise dos resultados do estudo feito com o EEG

Buscava-se identificar se seria possível encontrar alguma resposta fisiológica
específica quando o sujeito analisava a tela que continha as informações para decisão
(estímulo) e o tempo de reação a esse estímulo, ou seja, o tempo transcorrido entre ver o
estímulo e escolher a meta. Considerando-se os resultados da análise comportamental
esperava-se que houvesse algum efeito quando as telas fossem congruentes ou incongruentes,
uma vez que os tempos de reação às telas incongruentes foram maiores que os das telas
congruentes durante todos os blocos do jogo.
Considerou-se, a priori, analisar o N400, componente tipicamente associado a
violações de informações semânticas, caso das telas incongruentes.
Para essa análise fez-se a ANOVA para medidas repetidas considerando como
variável dependente a amplitude média do componente N400 na janela de tempo de 350 e 500
ms e como fatores a congruência das telas (dois níveis: congruente e incongruente), a meta
proposta (dois níveis: correta e incorreta) e os eletrodos (3 níveis: frontal esquerdo, linha
média e frontal direito).
As Tabelas 18, 19 e 20 mostram respectivamente as análises descritivas, a ANOVA
univariada para a amplitude média analisada e o teste Post-hoc com Fisher LSD.

Tabela 18 – Medidas descritivas
Média

Erro padrão

Congruente correta

-1,7

0,5

Congruente incorreta

-2,2

0,4

Incongruente correta

-3,4

0,6

Incongruente incorreta

-1,4

0,5

Vê-se que as maiores amplitudes estão nas categorias de telas congruentes com meta
incorreta e de telas incongruentes com metas corretas.
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Tabela 19 – ANOVA univariada – amplitude média
Grau de
liberdade
18

Condição
Erro
Congruencia

1

Erro

18

Meta

1

Erro

18

Eletrodos

2

Erro

36

congruencia*meta

1

Erro

18

congruencia*eletrodos

2

Erro

36

meta*eletrodos

2

Erro

36

congruencia*meta*eletrodos

2

Erro

36

F

p

5.88

0.03

3.57

0.07

1.85

0.17

9.04

0.01

1.51

0.23

2.52

0.09

0.14

0.87

Pela Tabela 19 pode-se verificar efeito significativo para o fator Congruência e para a
interação Congruência*Meta. Em função desta interação, foi realizada análise post hoc com
teste de Fischer LSD. Pela Tabela 20 pode-se verificar as situações de incongruência nas
quais as metas eram corretas foram significativamente diferentes de todas as outras condições.

Tabela 20 – POST HOC com Fisher LSD
congruente
correta
congruente correta

congruente
incorreta
0.41

congruente incorreta

0.41

incongruente correta
incongruente
incorreta

0.01

0.05

0.65

0.21

incongruente
correta
0.01

incongruente
incorreta
0.65

0.05

0.21
0.003

0.003

Tal efeito se deu pela maior amplitude do componente N400 durante situações
incongruentes seguidas de dicas corretas em comparação as demais como pode ser visto na
Figura 15.
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Figura 15 – Apresentação visual do componente N400
Legenda: tela incorreta significa tela incongruente; tela correta, tela congruente.

O componente N400 vem sendo tipicamente descrito em estudos de integração
semântica de informações verbais. Mais especificamente, esse componente apresenta maior
amplitude em situações onde são apresentados pares de palavras ou palavras ao final de
sentenças com alta incongruência semântica. Esse componente tem em geral pico ao redor de
400 mseg e aparece mais pronunciado em eletrodos centro-parietais. Mais recentemente, o
N400 foi demonstrado em eletrodos frontais durante violações semânticas relativas a
contextos e ações motoras (por exemplo, fotos contendo informações incongruentes como
uma violinista tocando violino com um serrote). No presente estudo, estendeu-se o
conhecimento sobre esse componente uma vez que foi observada sua relação com violação de
informação semântica do tipo contábil.
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CAPÍTULO 5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este estudo se propôs a analisar o processo de tomada de decisão dentro de uma
abordagem multidisciplinar. Partindo do referencial teórico clássico sobre decisão econômica,
oriundo da Economia, sobrepôs modelos de tomada de decisão oriundos de conhecimentos
obtidos na área de neurociência cognitiva.
Muitos avanços foram feitos na última década na aproximação dentre áreas díspares
como as relacionadas aos problemas econômicos e as relacionadas ao estudo de neurociência
cognitiva, especialmente nos tópicos pertinentes aos circuitos neurais envolvidos em decisão
econômica e na localização anatômica de processos cognitivos.
Neste estudo utilizou-se um modelo teórico desenvolvido pelo mesmo grupo de
pesquisadores quando da criação da linha de pesquisa denominada Neuroaccounting, em
2009. À época quase nada havia sido publicado na literatura nacional e internacional sobre
essa interdisciplinaridade reunindo neurociência e contabilidade. A parceria das áreas de
economia e de marketing com a neurociência já estavam estabelecidas e temas como
neuroeconomics e neuromarketing já faziam parte do recorte de literatura de pesquisadores
interessados em tomada de decisão.
Este projeto buscou algum avanço nesta linha de estudo no Brasil. Em primeiro lugar,
o modelo teórico proposto precisava ser empiricamente testado. Ele foi construído a partir do
conhecimento gerado por estudos feitos sobre tomada de decisão. O foco deste projeto estava
no organismo que decide, ou seja, na pessoa que toma a decisão; consequentemente, buscavase compreender os comportamentos envolvidos nesse processo e a relação dos mesmos com
os aspectos teóricos identificados na literatura sobre aspectos cognitivos relacionados à
decisão.
A inovação do projeto, na área de Contabilidade, foi propor um experimento usando
ferramenta de neurociência para estudo das respostas neurofisiológicas que poderiam ser
captadas durante o processo de decisão. Optou-se pelo uso do EEG por sua capacidade de
localização temporal do fenômeno após a apresentação de um dado estímulo.
Para concretização dos objetivos do projeto várias etapas foram sendo cumpridas,
sequencialmente. Cada resultado obtido gerava aprendizagem que era aproveitada na etapa
seguinte. Da pesquisa qualitativa identificou-se o comportamento do decisor no dia a dia,
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segundo sua própria visão. A partir daí foram aprimoradas as questões que já se havia
desenvolvido para captação do comportamento do decisor utilizando-se survey, de modo que
um número maior de pessoas pudesse ser estudado. Os resultados desse survey mostraram que
o modelo teórico proposto tinha aderência na prática.
Todavia, uma lacuna havia a ser preenchida: estava se trabalhando com a autodeclaração do sujeito, ou seja, como ele percebia que tomava decisões. Muitas vezes sabia
discorrer sobre os aspectos utilizados para otimizar a decisão, outras não. Este foi o principal
insight para o delineamento da parte experimental. As etapas 1 e 2 do projeto não captavam a
aprendizagem implícita, ou seja, aspectos aprendidos que faziam com que o sujeito tomasse a
decisão A ou B frente a determinadas situações. Isto porque este tipo de aprendizagem
envolve memória implícita à qual o sujeito não tem acesso introspectivo. Logo, não poderia
falar como decidia quando usava esse tipo de aprendizado. A resposta era sempre: “usei meu
feeling”. Ora, para estudar este aspecto, localizado no quadrande 3 da Figura 3 do projeto
seria preciso escolher uma tarefa na qual esse tipo de aprendizagem fosse programado.
O estágio no Laboratório de Neuromodulação cumprido pela pesquisadora líder do
projeto foi fundamental para resolução dessa questão. Durante o mesmo foi feita uma revisão
das tarefas cognitivas usadas em diversos estudos relacionados ao processo decisório, fosse
com sujeitos normais ou com patologias, fossem estudos buscando análise espacial dos
fenômenos, localização temporal ou outras tantas possibilidades, como estudos de uma única
célula ou estudos envolvendo uso de drogas. Nessa revisão observou-se que havia cerca de 30
tarefas cognitivas que se repetiam quando os temas eram relacionados a assuntos econômicos.
Todavia, as tarefas não apresentavam estímlos para decisão que fizessem parte do dia a dia do
decisor, seja pelos montantes envolvidos (pequenos valores envolvidos com perdas ou
ganhos), seja pelos estímulos envolvendo cenas do dia a dia, faces, figuras geométricas,
enfim, estímulos que permitem que se conclua sobre muitos aspectos cognitivos, mas que não
são reais em situações de decisão baseada em informações contábeis. Acreditava-se ser
preciso encontrar uma tarefa que pudesse simular a informação disponibilizada ao gestor em
seu dia a dia. Afinal, dados contábeis são apresentados de forma numérica ou gráfica e são
mais do que meros elementos isolados; são combinações semânticas que funcionam como
uma linguagem que precisa ser decifrada por aqueles que decidem.
Decidiu-se então pelo desafio de adaptar uma tarefa relacionada à aprendizagem por
condicionamento

baseado em probabilidades de ganho ou perda associadas ao
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reconhecimento de determinados padrões visuais. A adaptação da tarefa está descrita nos
procedimentos metodológicos.
Esta decisão envolveu um grande risco do ponto de vista acadêmico: não havia
literatura disponível para se comparar os resultados que eventualmente pudessem ser obtidos,
tendo em vista que a tarefa era nova. Até que ponto se poderia dizer que, caso fossem
encontrados resultados, esses seriam relevantes? Optou-se por correr este risco.
Desta forma, considera-se que, ao final do projeto, tenha se conseguido alcançar
algum avanço sobre a compreensão do processo de tomada de decisão. Conforme discutido na
apresentação e discussão dos resultados, observou-se que a decisão tomada no dia a dia pelos
gestores envolve aspectos considerados dentro do processamento cognitivo dinâmico, etapa
racional do processamento da informação. Há influência social declarada, especialmente pela
percepção de que as decisões em grupo são diferentes das decisões individuais. Os sujeitos
utilizam uma série de atalhos para decisão mas não consideram que estes possam ocasionar
vieses. Enfim, todos os achados das etapas 1 e 2 do projeto confirmam o que a literatura
mostra, todavia agora com foco na área de decisões relacionadas à estimativa de metas
orçamentárias.
Isto mostra a importância dos relatórios propostos para apoio à decisão. Quais são os
caminhos para se criar filtros de informação que estejam ligados à relevância da informação
do ponto de vista técnico, e não do ponto de vista do sujeito que decide? Como desenvolver
sistemas inteligentes para lidar com as decisões escondidas, ou seja, com as decisões baseadas
em aprendizagem por condicionamento? Sabe-se na Psicologia que respostas condicionadas
podem ser extintas. O problema que aqui se coloca é o seguinte: esses condicionamentos se
dão com base em regras internas à empresa, em normas ou em regras de mercado. Permitem
rapidez e acurácia nas decisões, na maior parte das vezes. Todavia, impedem que o sujeito
mude o padrão de resposta, mesmo quando capta que há incongruência semântica nas
informações que lhe são disponibilizadas. Isso foi captado na parte experimental deste estudo
e merece ser explorado em estudos futuros. Em outras palavras, o cérebro dos sujeitos captou
uma incongruência semântica, mas eles continuaram decidindo conforme as regras do jogo.
Quais desafios esse achado traz para a Contabilidade? Outros estudos deverão ser
feitos para se testar se este resultado encontrado se mantém em outras situações de
incongruência semântica relacioanda a informações contábeis, usando-se, por exemplo,
números ao invés de gráficos.
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APÊNDICE 1 – Caso do experimento
Empresa de fast-food: A BOA COMIDA
A empresa A BOA COMIDA é uma rede de fast-food que está no mercado há cerca de 10
anos. A empresa cresceu cerca de 500% desde sua fundação. Trata-se de uma empresa bastante
conhecida no ramo de fast-food em São Paulo, mas seu nome foi mantido em sigilo por solicitação da
mesma. Oferece refeições diárias no sistema “comida a quilo” em praças de alimentação de
shoppings ou em regiões de grande movimento de comércio. Todas as suas lojas estão localizadas
nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro, em cidades com mais de 80.000 habitantes, incluindo-se
as capitais dos estados.
Em entrevista com o proprietário da empresa (a empresa é familiar, com capital fechado)
apurou-se que seu objetivo, desde o ano passado, tem sido aumentar a lucratividade, fazendo
investimentos em suas filiais. Para auxiliá-lo a cumprir este objetivo o proprietário contratou, no
início de 2011, uma empresa de consultoria. Esta empresa fez um levantamento dos resultados de
cada filial da empresa em 2010 e construi um conjunto de gráficos para cada filial com as previsões
(forecast) para o ano de 2011. Além disto, considerando-se as previsões, a consultoria levantou os
níveis de investimento a serem feitos no primeiro trimetre de 2011, considerando-se os dados de
cada filial.
Esses níveis de investimento foram construídos da seguinte forma: no início da consultoria
foi solicitado que cada gerente estimasse o nível de investimento para sua lojal, tomando como
ponto de referência o nível 6, que significava manter no primeiro trimestre de 2011 o nível de
investimentos do ano anterior. Para evitar tendências de acomodação, os GERENTES não podiam
estimar esse nível 6. Deveriam se posicionar escolhendo uma das seguintes metas: a. nível 2 –
reduzir bastante os investimentos; b. nível 4: reduzir pouco os investimentos; c. nível 8: aumentar
um pouco os investimentos; d. nível 10: aumentar bastante os investimentos.
Além dos gerentes de cada filial, o consultor coordenador do trabalho de consultoria
também fez estimativas de níveis de investimento para as filiais. Esse consultor, denominado
ESPECIALISTA, é um profissional bastante conhecido; tem grande experiência no segmento de fastfood e profundo conhecimento do mercado e das oportunidades de investimento para empresas
desse ramo.
Os dados de cada filial bem como as metas estimadas pelos GERENTES e pelo ESPECIALISTA
foram gentilmente cedidos pelo proprietário da empresa, especialmente para desenvolvimento do
jogo que se apresenta neste experimento. Assim, todos os dados e previsões são reais.
Quando este experimento foi montado, no início do mes de abril/2011, já se tinha
conhecimento do realizado no primeiro trimestre de 2011; pelos resultados obtidos até aquela data
já se pode ver que algumas das metas estimadas foram corretas e outras, incorretas.
Seu trabalho, neste jogo, será se colocar no lugar do gerente de cada filial e fazer uma
estimativa de meta de investimento para cada loja, baseando-se naquelas previsões que foram feitas
pela consultoria para 2011. Há outras pessoas participando do experimento. Aquele que tiver maior
número de acertos de previsão ganhará um vale da FNAC no valor de R$ 100,00. O nome do
vencedor será anunciado em palestra ministrada pelo coordenador deste experimento, em data a ser
marcada tão logo este experimento seja finalizado. BOA SORTE!!!

