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PROCESSO                     DECISÓRIO 

 É UM CONJUNTO 
SEQUENCIAL E 

PARTICULAR DE AÇÕES 
COM OBJETIVO COMUM 

ESCOLHA QUE PARTE 
SEMPRE DE UM 
PROBLEMA OU 

OPORTUNIDADE 



 
DUAS VARIÁVEIS SÃO FUNDAMENTAIS NO PROCESSO DECISÓRIO 
 

 INFORMAÇÃO  
 

COMUNICAÇÃO 
 
 



QUAL O PAPEL DO 
EXECUTIVO NA 
ORGANIZAÇÃO? 



 
 QUALIDADE DA INFORMAÇÃO; 

 
 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. 

 





VALOR DA INFORMAÇÃO 



SISTEMA DE 
INFORMAÇÃO 
GERENCIAL 



Sistema de Informações Gerencial (SIG) 
abrange uma coleção organizada de 
pessoas, procedimentos, software, banco 
de dados e dispositivos que fornecem 
informação aos gerentes e aos tomadores 
de decisão. 



 Redução dos custos das operações; 

 Melhoria no acesso às informações, propiciando 

relatórios mais precisos e rápidos, com menor esforço; 

 Melhoria na produtividade, tanto setorial quanto global; 

 Melhoria na tomada de decisões, através do 

fornecimento de informações mais rápidas e precisas; 

 Estímulo de maior interação entre os tomadores de 

decisão; 



 Redução do grau de centralização das decisões na 

empresa; 

  Melhoria na adaptação da empresa para enfrentar os 

acontecimentos não previstos, a partir das constantes 

mutações nos fatores ambientais ou externos. 

  Melhoria nas atitudes e nas atividades dos profissionais 

da empresa; e 

  Redução de funcionários em atividades burocráticas. 



COMO DEFINIR 
DECISÃO? 



FASES DO PROCESSO DECISÓRIO 





TIPOS DE DECISÕES 



TOMADOR DE DECISÕES 



DIFICULDADES NO PROCESSO 

 Incapacidade de reconhecer problemas;  

 Interpretação diferente a partir do observador; 

Decisão precipitada; 

Avaliação prematura ou premissas 

insuficientes; 

Excesso de confiança na experiência; 



DIFICULDADES NO PROCESSO 

Comprometimento prematuro; 

 Incapacidade de definir prioridades; 

Falta de tempo; 

Falta de experiência; 

Confusão entre informação e opinião. 
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AS 10 PERGUNTAS MAIS FREQUENTES 



1 - O que você entende por Sistema de Informações Gerenciais? 
 
2 - Por que o Processo Decisório torna-se a cada dia mais complexo nas 
empresas? 
 
3 - Diferencie decisões programadas das não programadas. 
 
4 - Quais as vantagens e desvantagens da decisão individual e da 
decisão coletiva nas organizações? 
 
5 – Quais são as etapas do Processo Decisório? 



6 - O que é o processo de tomada de decisões? 
 
7 - Qual o relacionamento entre os níveis organizacionais e os tipos de 
decisões? 
 
8 - Quais as características básicas da informação e da comunicação? 
 
9 - Todos os níveis da administração organizacional necessitam 
das mesmas informações. Isso é verdadeiro ou falso? Justifique. 
 
10 – Como estruturar um bom Sistema de Informações Gerenciais – 
SIG? 



RESPOSTAS 



1 - uma coleção organizada de pessoas, procedimentos, software, banco de dados 
e dispositivos que fornecem informação aos gerentes e aos tomadores de decisão. 
 
2 – Devido a quantidade absurda de informações a serem analisadas e a fatores 
externos cada vez mais complexos de serem mensurados. 
 
3 – Decisões programadas são baseadas em situações conhecidas ou rotineiras, 
ao contrário das decisões não programadas, pois são situações atípicas. 
 
4 – Decisões individuais são mais objetivas e rápidas, porém menos assertivas, 
pois parte de um único observador. Decisões coletivas são mais lentas por 
envolverem um maior número de observadores, porém é mais assertiva. 



5 – Decisão – Diagnóstico – Alternativas – Decisão - Feedback 
 
6 – É o ato de se tomar decisão, partindo de um problema ou oportunidade. 
 
7 – As características das decisões e suas respectivas informações estão 
diretamente relacionadas aos níveis estratégicos da organização. Decisões 
estratégicas estão relacionadas a níveis de gestão, operacionais mais relacionadas 
as gerenciais. 
 
8 – Informação são dados interpretados e a comunicação se baseia na forma de 
transmissão dessas informações. 



9 – Falso – O acesso a informação deve ser bem observado, pois a informação 
deve ser tratada como diferencial competitivo. 
 
10 – Primeiramente com um bom mapeamento de processos, utilizando as 
metodologias mais atuais empregadas, com isso, definir bem os donos de cada 
atividade desses processos e seu fluxo de informação. 




