
-J
E=--̀
u-
E=-
E=

E=--
EI
E=

EE-
RE

E=---
EI
E=-
EE---
EE

E=-̀
-

1-`

I-
-.
EI

IE=-----
iE`

EEZ'

EE-

?oloq)ayft

Capftul®

ABORBAGEM
CDA

UM SUPORTE AO
GERENCIAMENT0 DOS

pROcEssOs DEcls6rilos



0a



EE-
E=

E|=

EE=

EI
EI=

EI-
E=

EI-
E=

u
EI---
\`
1,
-`--
EE

E=

EE--
EI-
EE-
EI

JEt=

E=
I--
-.
E=

TEE-
EEzi

iE-
EE-̀
--

RE

I - INTRODuc,ao

41

Urn  fate  cLirioso  e  que    apesar  da  habi]idade  para  tomar  decis6es  ser  un  dos

principals atributos para o sucesso dos executivos, estas mesmas pessoas usunlmente nao se

pr8-disp6em a investir tempo em desenvolver estas  qunlidades.  Talvez po'rque considerem

que tomar decis6es seja tao fundamental quanto o e respjrar: seja tao essencial pan a vida

que   deva  ocorrer   naturalmente  como urn processo automalico, e portanto, por que estudi
.|o?     I,2  .to  2   Iav`c2g

Neste   curso   mostraremos   por   que   a   pesquisa   mos   utimos   20  anos    ten

despendido  tanto  esfor¢o  em  aperfei9oar  o  processo  de  tomar  decisoes.     0  enfoque

principal  deste  curso  sera  na  ajuda  ac  prcoesso  decis6rio  de  situap6es  priticas,   sem

desculdar das principais bases te6ricas que lhe garantem a fundamentapao cientifica.

Como  se  trata,  pois  de  urn  curso  direcionado  a ajudar  situapdes  reais  pfaticas  o

me§mo sera integralmente apresentado atrav6s de i lustrap6es.

I.I - DECISOES  COMPLEXAS

Imagive que voce se defronta com o seguinte problema.  Por valos anos voce ten

trabalhado como urn fimcionalo admihistrativo de uma grande empresa, mas recentemente

voce come9ou a ficar insatisfeito com sou emprego. Voce ainda esta interessado no tipo de

trabalho  que  esta  realizando  e  seus  colegas  ten  urn  glunde  respeito  por  voce,  mas  as

pollticas da empresa estao desmotivandco, e parece* que as chances de promapad em urn

prazo medio sao remotas. Alem disso, o volume de trabalho que   the esta sendo solicitado

fazer pareceo que esta aumentando o que ten feito com que voce tenha de levar trabalho

para casa e, tido de trabdlhar muitas noites e alguns finais de semana.

Urn dia voce  menciona o  fate  para  urn velho  amigo em  urn jantar.  ``Exjste  `ma

solucao obvia," ele diz.   " Por que voce ndo monta seu pr6prio negdeio como cousultor?

Disdylim: Abordngem MCDA
Profissor: Leonardo Ensslin
Curso de Especializagiv em ca3o Comibil m]m Ambicote Compedtivo
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Existem  centeTias de empresas que  poderiam  uti]izar sun experiencia e  habilidades,  e eles

estariarn  dispostos  a  pagar  urn  born  pre¢o.   Eu  estou  cerlo  que  voce  conseguiria  urn

substancial  aumento  em  seu  salario  alem  de  outros  beneficios  tambem.  Voce  seria  seu

pr6prio  patfao,  vcee  poderia  escolher  seu  trabalho,   seu  periodo   de   ferias,   e   estaria

resolvendo uma variedade de problemas muito desafiantes."

[ulcialmente voce rejeitou a sugestao do amigo, mas com o passar dos dias a ideia

come9ou a  tornar-se mats atrativa.  Nos ultimos anos voce realizou urn grande niinero de

contatos atraves de seu trabalho atual, e voce se sente confiante  de que iae pode usar este

conhecimento  para  construir  uma  relapao  comercial.  Alem  disso,  adieionalmente  a  seu

conhecimento  tecrico  voce  ten  un  -  born  sentimento  da  forma  como  as  empresas

funcionan e voce se comunica ben e seus colegas frequentemente elotlam suas hal]ilidedes

como vendedor. Por certo que voce teria sucesso.

Contudo,   quando   voce   mencionou  tudo   isto   para   sua   e§posa   eta   marifestou

preocupapao  e  destacou  uma  serie  de  virtudes  de  seu  atual  emprego.  Ele  paga  ben  -

suficiente para voce moor em uma boa casa em un born baino e poder manter seus filhos

em uma e`s£g!±pg±+g!±±ap - e existem uma £§riei!ej2!!gg§±gpe~fi£(os tais como seguro sande

e financiamento para comprar carro, Alem do que, o emprego ten estabilidade. Montando

seu prdprio negdeio de cousultoria seria arrisc:do.  Seus contatos   podem indicar hoje que7

eles lhe darian muitos trabalhos, mas qunndo eles tiverem de the pngar uma significativa    .

quantidade de dinheiro por seu trabalho sera que eles rcalmente continuariam interessados } fl i ,' c c7

Mesmo que voce venha a ter sucesso eventualmente, ira requerer urn certo tempo ate voce

adquirf r lxputapao comercial, e portanto, nests periodo voce teria condic6es de manter seu

atual estilo de vida   ou haveria a necessidade de urn sacrificio por algun tempo 'ate voce
conseguir urn reeonhecimento profissional ?    Voce chegou a pensar em maiores detalhes a

respeito desta id6ia ?   Voce trabalharia em casa ou alugaria urn escrit6rio ? Urn escritorio ,``j t a

teria  uma  melhor  imagern  profissional  para  seu  neg6cio  e  aumentaria  suas  chances  de

sucesso,  mas  em  compensap@o  represemaria urn custo adicional.    Vbce  empregrria uma

secretata ou ab§orvcha este tipo de trabalho voce mesmo ?' Se voce ndo tiver de realizar os

trabalhos    de    digtapao,    de    alquivamento    e    recuperapao    de    informap3es    e    de

Disciphia: Abordngem MCDA
Professor: Lconardo F.nedin
Cuso de Eapecializap3o em Gest3o Contibil nLim AJDbieme Coxpdiro
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correspondencia  voce poderia utilizar este tempo para promover seu neg6cio   e reali2ar as

consultorias em si  .   i claro,  que se vcoe  falhar como  consultor, vcoe podefa ainda obter

algum outro emprego, mas e muito improvivelji

hoje e haveri uma cousiderivel perda em sua auto€stima

venha a receber o

que sera muito

e voce recebe

dificil recupeTar, poly,\ a    ckavJ.

Voce   foi desencorajado quando mencionou o fato a urn colega.   "Pan ssr honesto,"   ele

disse,   "eu diria que suas chances de sucesso nfro passam de 50% .  Em nosso departamento

eu conheco duas pessoas  que fizeram o que voce esti sugerindo e faliram em memos de doi§

anos. Se voce nfro esti satisfeito aqui por que simplesmente nao busca outra  empresa para

trabalhar ?     Em urn novo emprego voce poderia ate encontrar tempo para realizar alguna

cousultoria conjuntamente, se e isto que voce deseja. Quem sabe ? Se voce couseguir uma

lista suficientemente grande de clientes voce po¢eria em alguns anos, estar em uma posi9ao

de tornar-se  urn consultor em  tempo  integral,   mas  eu  certanente  nao  Ike  recomendaria   :..`,`j',::j`„^

fazer isto neste momento. "

T`®,.`   .,J    W,,"J'

Neste momento voce esti confuso e lhe

decisao;  parecem

e€;E;I:`=n:s::Jh:;i=P.i:.niej`;`£:'gH,:'6".;=#s?#"`.a/~H
haver tantos fatos. a considerar.    Neste momento voce

fazer uma escolha baseedo uramente em aspeetos emocionais -

se sente tentado a

por que simplesmente nto
"atirar-se " e assumir o risco ? mar voce  percebe que isto seria injusto para sua familia.   0

que voce necessita e de urn mfrodno^C°q+ue lhe capacite a enfremar as complexidades de seu

problema de tat foma a identificar, a melhor alternativa em  uma forma desapaixormda e

tTansparente para poder justifici-la aquelas orfus pessoas, que ter5o tainbem que assumir

sun couseqrfucias.

/.JJ,r"Od.„r,4

Isto   e   urn   problema   de   decisao   pessoal,   mac   ele   evidencia   a   maioria   das

=Lmscs:s::p,T=dei:oLnosse==::=gr::ct,e;v==aas:tismfaexim,=lco!!:'r,:,oo:
atividades realizadas no trabalho, maximizar sua liberdade e assim por diante,  de soree que

o  problema  envolve  mtltiplos  objedvos  simultaneanente.  Claramente  que,  nao  existeS

nenhumaaltemativaqueal;::::i:o::§:.s^.e^stesobjetivos,

a  possibilidade  de  una` nego€lap trcoa)

e portanto voce necessita considemr  3.  4+u/tr+£,

ere    os  beneficios  auferidos  pelas  vanas "  uL-  prfyg
h``^J.-I                                                J=:.=Q :,i

Disdylina: Abordngem MCDA
Professor lconardo Er!sstin
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altemativas. Por exemplo, o aumento de liberdade que voce teria por ter seu pr6prio negdeio

compensaria a prowivel tempofaria  reducao de ingressos ?

Segundo,   o  problema.£==±g!=±gjpgieL£:=±  Voce  nao   esfa  seguro   a  respeito  dos

ingressos que seu negdeio de consultoria poderia gerar,   a respeito do tipd de trabalho que

poderia obter ( seria ele tio desafiante e agradivel como seu amigo sugeriu ? ), a respeito do

que poderia ocorrer se seu neg6cio viesse a fulhar e assim por diante. Associado a tudo isto

estari  sun  atitude  ao  risco. E  voce  rna  pessoa  que  naturalmente  prefere  selecionar a

altemativa memos arriscada  ou voce esfa prepared. para tolerar algum m'vel de risco ?
-___

A maloria de sun frustrapao ao tentar entender seu problema dects6rio surge de sua   J!h.ha.ar

®::::cfmc:I:xp:e:=oaoced:=:in::wl=,±e®:#EL=::¥meg=o::::::.+,®:€,:,,.:;:i

::in:::re;g:]amfi;:adce°emm°psr:gaop,re:e=d:ealmtep=g:Veasto::seev:c=usmul:o:Ceermet:msepe<.._==i'<=
parcial,   tornar-se urn cousultor em tempo integral, etc.  ? )   e©ao fato de que algunas das

decis6es serem seqnencials.  Por exemplo, se voce decidir montar seu pr6prio negdeio e, se

voce aluga urn escritorio, ou se deve contratar uma secretina ? Igualmente inportante,   e

analisar se voce cousiderou todas as altemativas ou e possivel  criar novos cLirsos de acao

que poderiam eventualmente ser mais atrativas que as atualmente cousideradas ?  Talvez sua

atual  empresa  the  pemita  trabalhar  em  tempo  parcial,  pemitindo-the  usar  seu  tempo

restante pars desenvolver suas atividades de cousultoria.

Finalmente,    este  problema  nao  e  exclusivamente  seu;  ele  tambem  envoIve  Sun  {oh„/,,ar

esposa, portanto a decisao envolve multiplos atores.   Sun esposa pode vcr o problema em   iomJ^t .'

urn fngulo  completamente  diferente  do  seu.  Por  exemplo  eta  pods  tor  valores  para  os

objetivos difereutes dos seus. Alem disto. ela pode ter distintas interpretap3es das chances

de sucesso de seu negdeio ou ser menos propensa a assumir risco.

d® ct`,® I

N®-.-a .-.,ju{8.-J-v.L..a     u-+``~     -`    Pu'h?a   Jo   leolc.I    aJ¢pJ!y..^vlt."

^`~     .CO.`Sulcor  lb  clnal.I/a  i®

EE
e' /' t cl
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Face a esta complexidade,  como   pode dar-se  ajuda a  urn processo  decis6rio  ?   A

palavrachaveeg£!!£foqueserefereaoprocessodequebra#r(5±!::i!!i)algoemsuaspartes
constituintes.  A  ajuda  ao  processo  decis6rio  pormto,  envolve  a  decomposicao  de  urn

processo decis6rio em urn conjunto de problemas menores ( e, supostamente mats I:froeis de

manusear ).

Depois de que cada problema menor tenha sido analisado e avaliado  Separadanente,

a  "ajuda  ao  processo  decis6rio  "  fomece  urn  mecanismo  formal  de  agregapao  destes

resultados parciais, de tat forma que pemita uma compreeusao das consequencias de cada

curso de auto, em cada objetivo  isolado e globalmente. Permitindo um' tat entendimento da

situapao que a apao mais convehiente  emerge  naturalmente.  Este procedimento ten  sido

conhecido como " dividir para conquistar " .

Uma vez qure a abordagem para  a/aadc7 ao zmocesso decis6rjo    requer qure o decisor

seja claro e explicito em seus julgamentos e possivel   retroceder no processo e descobrir

porque uma deteminada apao foi selecionada. Esta capacidade desta alrordagem de fomecerer

a  possitwhdade  de  uma  auditoria  significa  qure  e  possivel  atrav6s  da  mesma    tor  urn

pfedimento transpangp!gfrdefensfrolqu qualquer de suas etapas.  Isto pode ser muito
importante   quando as decis6es devem ser justificadas aos superiores, colegas, agencies de

financiamento, pthlico em geral ou  para nds mesmos.

Quando existem desacordos entre  urn grupo de decisores,  o processo de ajuda pode

conduzir  a  urn malor entendimento  da posicao  de  cada pessoa  de  tal  forma  a  e/cvar a

co»cjenrfeapr~o  a respeito din questdes envolvidas e das origeus dos conflitos. Esta melhora

na comuniea9ao e compreensao pode ser particulamente inportante quando urn grupo de

especialistas de diferentes drcas deve se reunir pars tomar uma decisao.

Deve ser destacado, contudo, que nos tltinos anos ( duos ultimas decadas)  a fuap@o

de  suporte  ao  processo  decis6rio  mudou    0  analista,  consultor  ou  mats  recentemente

"sciplim: Abordagen MCDA
Profesor: Iconardo Ensslin
C`usodeEapecializagiveriGestaoCotutbilmmAhoiemoCoDpeffivo
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faejl±±a9o.r+±§g_rp_ai_s._§e  preocupa  em  identificar  a  so]ngao  6tima  para  uma  dada  situngiv

decis6ria mas sin em buscar a forma de fazer com que o decisor tenha uma compreen§ao tal

da situn¢to decisjonal que the permita compreender as consequencjas g]obals de cada apao e

assim identificar a que lhe 6 mais conveniente. Como Keeney(ii%`e°s.ta'j!:"  h` `tQ   o` `<-no €  a u4

A aif uda ao processo decis6rio nao lem coma prop6silo encontrar a solapao  6tirra

de  urn problema.   Seu  prop6silo  6  o  de  gerar  umacompreeusao e incertlivo a

criatividede  para  aif udar  aos  decisores  a lomarem melhores  decis6es.

Assim, em muitas aplicapdes o facilitadoT pode deliberadamente  ser. utilizado para

ajudar somente partes do problema. Esta ajuda parcial ao processo decis6rio se concentrari,

entao, naqueles elementos do problema onde uma maior visfro see mais proveitosa.

Apesar de que n6s nao devemos esperar que o  facilitador apresente uma solugiv

6tima,     muitas  vezes  esta  pode  ser  utmzada  para  ajudar  ao   decisor  a  compalar  as

cousequencias desta com alguna outm  A  utilizapao desta abordagem construtivista gera

uma malor seguranca no decisor pois este passa a compreender as razdes de sun escolha e

por  que  sun  selapao  difere  daquela  que  uma  pessoa  racional  tomaria,  pemitindo+the

idendficar em que aspectos seus juizos de valor diferem   daqueles  das  pessoas  medias (

racionais) e assim permitindo-lhe eventualmente _reavaliar seus juizos de valor.

Semelhantemente se o decisor aceitar o conjunto de regras ( axiomas ) identificado

por muitas pessoas como sensato ( racional )   entao,   sua escolha podefa recalr na solapao

vtr;a:g;:=:::::;:::::::::::::::::::::::::=:::::::=:::::::;::o::
decisores    fronte  a  urn  mesmo  problema    terao  uma  percepeao  distinta  do  mesmo  e

consequentemente podefao advir soluc6es  mais convenientes distintas,  e  ambas  serem  as

melholes  solucoes  pan cada  urn deles.  Isto  e,  uma dada  situapao  decis6ria  representari

tantos problemas quanos forem os decisores e consequentemente podch ter igual nbmero

de solu9des e todas como aimals convehientes.

u\ina      s:oluF=o    JipovJ2vi!|      ff (    eLc>J-:     CJaclror
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