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PROCESO DECISORIO:
UM ESTUDO DE QUATRO MODELOS

JOSÉ LUIZ HESKETH·
Univet'sidade de Brasilia

After a brief introduction on the subjeet of decision making, the
author presenta four different modela of decision-making behavior. These
models are: (1) the expectancy theory (Vroom, Graen, House, House
Be Wahba, Lawler Be Suttle); (2) the lena model (BrunlWi.k); (!l) the
Bayes theorem; and (4) the subjective expected utility (SEU) model
(Edwards) . Eaeh 01 these modela are described and their relative advan-
tages and shorteomings are examíned. The author pointa out that all
these four modela are based on the assumption that human beings can
make accurate probabUity estimares. He showa that their formulations vio-
late Simon's "bounded rationality" principIe and therelore their ueeful·
nesa aa decision·making models becomes '9UY limited.

'1NTRODU~O
Há uma decisio sempre que um sistema funciona. Quer seja o

sistema uma máquina ou um organismo vivo decisóes serio tomadas
pelo sistema a fim de adaptar-se a mudaneas no ambiente e, além
disso, atingir a realizacáo de suas metas (Ashby, 1971). Por sistema
subtende-se qualquer entidade que nlo só sofre as a~es do ambiente
mas que tambérn pode atuar sobre seu ambiente através de algum
comportamento organizado e orientado para metas (Bertalanffy, 1950).
Decisáo pode entáo ser definida como a sele~ao feita pelo sistema
dentre todos os comportamentos que pode realizar e a subsequente
ímplementacáo de um curso de a~io que, possívelmente, levará a con-
secu~io dos objetivos do sistema (Ashby, 1971).

• DirecciÓn: Departamento de Plicologia, Centro de Psicología Aplicada,· Uní-
verlidade de Brasilia, BruiHa, Brasil.
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, Apreocupa~ao deste trabalho é com aquelas decisñes tomadas
:Pór um tipo particular de sistema -o HOMEM,Há urna decísáo
'envolvída sempre que urna pessoa realiza urna a~ao; faz qualquer
coisa. No mínimo, a pessoa tem que decidir entre fazer ou nao fazer
alguma coisa. As pessoas diferem das máquinas, entre outros aspectos,
quanto ao fato de que mesmo quando urna pessoa nao está agindo
isto pode representar um ato deliberado, com propósito, contraria-
mente as máquinas que estáo ou nao ligadas. O ato humano de re-
pouso é um exemplo de urna nao-a~ao propositada.

Decisñes sao eventos básicos da vida humana. Os homens preci-
sam decidir sobre o que desejam da vida, ou em outras palavras, eles
precisam estabelecer metas. Entáo essas metas devem ter prioridades
definidas de modo que os individuos possam engajar em comporta-
mentos significativos e planejados. Finalmente, os homens necessitam
decidir sobre o que fazer para atingir seus objetivos respeitando as
prioridades definidas antes. .'

Por tanto, é necessário decidir-se' ~ao só sobre metas, objetivos e
prioridades, mas tambérn é necessario escolher dentre os diferentes
possiveis modos ou caminhos que levaráo a realízacáo desses obje-
tivos (Lewin, 1935).

Últimamente, .transformacóes sociais e o desenvolvimento tecno-
lógico estáo acontecendotáo rapidamente que as pessoas estáo achando
cada vez maís dificil enfrentar com sucesso o seu ambiente em mudan-
~a permanente. E isto significa que as decisóes estño se tomando mais
dificeis de serem tomadas devido acrescente complexidade do mundo
de hojeo Todavía, fazer boas e rápidas. decisóesé maísimportante que
nunca. Conforme afirma Toffler:

"The accelerative thrust and its psychological counter-
part, transience, force us to quicken the tempo of private and
public decision making. New needs, novel emergencíes, and
crisis demand rapid response". (1971, p. 355).

Portante, mais do que nunca é necessário ter-se conhecimento
acerca do processo decisorio a fim de tomar disponíveis meios para
incrementar a eficiencia humana na tomada de decisñes (Katz e
Kahn, 1966; Simon e Newell, 1971).

PRIMEIROS MODELOS

Os primeiros teóricos da decisio eram matemáticos, tais como
Pascal, que aconselhavam apostadores sobre a adequacáo de suas apos-
tas (Edwards e Tversky; 1967).ne fato, a teoria da decísáo tem es-
tado íntimamente ligada a problemas reais de aplícacáo desde entño.
l! interessante notar, contudo, queapesar de ser fundamentalmente
um processo psicológico, a tomada de decisño, atraiu muito pouco a
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atencáo dos primeiros psicólogos. Ela tem sido tratada de maneira
muito mais abundante nas áreas de economia, adminístracáo, estadís-
tica aplicada, direito, medicina e política (Edwards e Tversky, 1967).

N~o foi senáo em época relativamente recente que psicólogos
come~aram a examinar o processo decisório mais de perto. Nos pará-
grafos e secóes seguintes seráo examinadas algumas abordagens. Esses
modelos teóricos tiveram de certo modo um impacto definitivo no
pensamento deste pesquisador.

Lewin (1935, 1951) e Tolman (1982) propuseram a teoria de
campo que enfatizava a distin~o entre os determinantes históricos e
ahistóricos da tomada de decisáo e consideravam os últimos fatores
como os mais importantes. Um dos produtos emergentes da teoria de
campo é a teoria da expectativa, ou, como muitos preferem chamá-la,
o modelo da expectativa. Este modelo representa um dos enfoques
mais recentes na teoria psicológica que enfatiza os aspectos ahistó-
ricos -ou o aqui e agora- do comportamento humano.

MODELO DA EXPECTATIVA

A teoria da expectativa indita um novo e estimulante interesse
no estudo do comportamento decisório possuído por alguns psicólogos
da área da psicología industrial e organizacional. O desenvolvimento
do modelo da expectativa tem sido baseado principalmente no tra-
balho de Vroom (1964). Uma das prime iras aplicacñes do modelo da
expectativa foi na explicacáo da escolha vocacional, que é decerto
uma forma relativamente complexa de tomada de decísño (Vroom,
1964).

O modelo da expectativa é algumas vezes chamado de modelo
VIE, aonde o V representa valencia, o 1 indica instrumentalídade, e
o E significa expectativa. Esses trés elementos derivamse das formu-
la~oes de Vroom (1964) que afirmam ser a for~ (motiva~o) para rea-
lizar urna a~ao i uma fun~o monotonicamente crescente da soma
dos produtos das valéncías (V) de todos os resultados pelos valores
das expectativas (E) associados com esses resultados. A valéncía de
um resultado, por seu turno, é urna fun~ao da instrumentalidade (1)
desse resultado em satísfazer uma necessidade para o individuo. AI-
gebricamente, o modelo é o seguinte:

n
F = f rs (E.. V)l (i = n + 1 ... m)
i i j = l 1) J
I' > O; iAj = f/J, f/J é o conjunto nulo
i
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onde

Fi = forca para realizar o ato i
Eij = valor da expectativa de que o resultado j seguirse-á a a~ao j

Vj = valencia do resultado j
entlo,

n
V = f [~ (I V)J (k 2 n + 1 ... m)
j j k= 1jk k

f > O; jAk = ep, ep é o conjunto nulo.
j
O trabalho de Vroom encontrou boa aceítacño entre os psicó-

logos organizacionais que desde logo comecaram a aperfeicoar o seu
modelo. Graen (1969) é um dos seguidores de Vroom e em sua teoria
de instrumentalidade ele apresenta uma extensáo da teoria da ex-
pectativa que trata o desempenho como urna fun~ao de trés c1assesde
variáveis: (1) utilidade da rota-ao-objetívo: (2) pressóes externas de
definidores-de-papel significativos, e (3) pressóes internas ou auto-
geradas. Essasvariáveis sao combinadas conforme indicado na equacño
abaixo:

I j k
B = [(~ Al) E'] W + (~ R P) W + (~ A E )W

i = 1 i i o j= 1 j j 1 k= 1 k k 2
(i = 1,2 ... , 1; j = 1,2 ... J; k = 1, 2 ... , k)

onde
B = aumento de desempenho.
Ai= preferencia pelo resultado i.
li = crenca de que o cumprimento do papel de trabalhador

eficiente levará ao resultado i.
E' - diferenca entre a probabilidade subjetiva de que uma

a~ao com maior esforco levará a um desempenho mais
eficiente e que a probabilidade referente a uma al;ao
de esforeo médio (E - E ).

1 2
R crenca sobre o que a pessoa j espera do individuo.

j
P = pressáo percebida para concordar com as expectativas
j da pessoa j
A = preferencia pela consequéncia intrínseca k da acao

k
E = expectativa que a a~o levará a consequéncía k

k
W = pesos beta de urna equa~o de regressáo múltipla linear.
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A teoria de líderanca rota-ao-objetivo de House (1972) repre-
senta urna outra extensáo do modelo da expectativa. Ele introduziu
alguns refinamentos importantes e enfatiza as ímplícaeóes de aborda-
gem da expectativa para as práticas de lideranca na organizacáo,
As formulac;:óes de House sao as seguintes:

n
M = IV + E [IV + ~ (E EV)] (i = 1 ... m)

b 1 a i ec I 2 i

onde

M = motivacáo para trabalhar
IV = valencia intrínseca associada a comportamento dirigido-
b ao-objetivo

IV valencia intrínseca associada a consecuc;:ao do objetivo
a

E = expectativa de que o esforco conduz a realízacáo do
1 objetivo do trabalho

EV valencia intrínseca do resultado
i

E expectativa de que a realizacáo do objetivo produzirá
2 resultados extrínsecos.

Este modelo foi posteriormente reformulado por House e Wahba
(1972) tomando-se o seguinte:

M = IV E IV + (E x EV )
a' l' b 2 n

onde

M = motívacáo para trabalhar
IV = valencia intrínseca da realizacáo do objetivo do trabalho
a

E
1

IV
b

= expectativa de que esforco conduz a realizacao do ob-
jetivo do trabalho

= valencia intrínseca associada a comportamento orientado-
para-o-objetivo do trabalho

= expectativa de que a realizacáo do objetivo produzirá
resultados extrínsecos

= valencia dos resultados extrínsecos.

E
2

EV
n

Esta Iormulacño nova reflete a falta de evidencia empírica apoian-
do o modelo anterior o que forcou House e Wahba a reconhecer que
as relacóes entre M, IVa, e El ainda sao desconhecidas, da mesma
forma como também o sao as operacóes através das quais esses fatores
devem combinar-se com IV , E , e EV (Heneman e Schwab, 1972).

b 2 n
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Mais recentemente, Lawler e Suttle (197S)identificaram sete va-
riáveis que foram derivadas do modelo da expectativa. Segundo eles,
o trabalho agora consiste em testar a validade e a utilidade de cada
uma dessas variáveis, em termos de seu poder preditivo, e entáo
manter aquelas que apresentaram bons resultados e abandonar as que
apresentaram resultados fracos. As variáveis relacionadas por Lawler
e Suttle sao:
E ~ o = crenca de que um certo nível de esforco levará a certos

resultados
~ [(E ~ O) (V)] = crenca de que um certo nível de esforco levará

a certos resultados, ponderada pela valencia desses resultados
E ~ P = crenca de que um certo nível de esforco levará a certo

nivel de desempenho percebido como adequado
~ (P ~ O)= crenca de que um nivel adequado de desempenho le-

vará a certos resultados
~ [(P ~ O) (V)] = crenca de que um nivel adequado de desem-

penho levará a certos resultados, ponderado pela valencia de
cada resultado

(E ~ P) ~ (P ~ O)= cren~a de queum certo nivel de esforeo pro-
duzirá um desempenho adequado que por seu turno levará a
certos resultados

(E~ p) ~ [(P ~ O)(V)] = crens:a de que um certo nivel de esfor-
S:O conduzirá a um desempenho adequado que por sua vez pro-
duzírá certos resultados, ponderado pelas valencias de cada re-
sultado.
Lawler e Suttle (197S) encontraram em testes preliminares que

a ponderacáo de medidas de expectativa por medidas de valencia nao
aumentou a predicabilidade do modelo. Na mesma linha, eles acha-
ram que a expectativa era significativamente relacionada com algu-
mas medidas de esforeo e de desempenho.

Seria possível continuar apresentando outras diferentes formu-
las:oesdo modelo VIE mas isto nao serviria qualquer propósito útil
porquanto as poucas formulaeóes já apresentadas sao decerto sufi-
cientes para permitir que se levantem dois pontos.

Primeiramente, existem dois principios básicos subjacentes a to-
das as formulacóes VIE: probabilidade e utilidade. Segundo, o mo-
delo VIE e todas as suas derívaeñes presumem que o homem é capaz
de fazer estimativas subjetivas de probabilidade e de utilidade pre-
cisas, processá-las e combiná-las de maneira ótima de modo a produ-
zir um resultado decisorio, conforme suas elegantes Iormulaeóes
matemáticas (Hesketh, 1975; Behling e Starke, 1972).Todavia, aqui
se encontra a maior fraqueza dos modelos de expectativa ao presumir
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um comportamento decisório humano totalmente racional e comple-
tamente conhecido em suas etapas (Hesketh, 1973).

Simon (1957) desenvolveu a nocño de "racionalidade limitada"
para explicar a limitada racionalidade humana para tomar decisóes
e resolver problemas. É tolo presumir-se que seres humanos possam
processar informacóes complexas e tomar decisñes mesmo sobre ques-
toes simples da forma que o modelo VIE sugere, O homem parece
ser bem mais complexo, variável e imprevisível (Simón, 1957; Soel-
berg, 1967; Taylor, 1965; Beh1ing e Starke, 1972).

Finalmente, é melhordeixar que Lawler e Suttle falem por
si mesmos:

"The results of the present study suggest that expectancy
theory should be regarded as an approach that has merits
but is still developing. It is cIear that expectancy type belief
can predict behavior but it is not cIear that many of the more
complex predictions that are generated by the theory are
in fact valid" (1972, p. 27).

Talvez seja o momento agora de deíxar-se as formulacóes VIE
de lado e continuar na busca por um modelo teórico adequado para
representar o comportamento decisório.

MODELO DE BRUNSWIK

O próximo modelo a ser examinado é o modelo das Lentes de
Brunswik (1956). Este modelo presume que o processo decisório é
composto de tres elementos essenciais: (1) a informacáo básica da si-
tua~ao decisória; (2) a decísáo real tomada pelo tomador de decisáo;
e (3) a decísáo ótima ou ideal que deveria ter sido tomada naquela
situacño particular. O diagrama de modelo das Lentes é mostrado na
Figura I que representa esses trés elementos e o modo como se re-
lacionam.

A informacáo básica comprende todas as pistas s ou indicadores
que uma pessoa tem a sua disposi~ao quando toma urna decisáo,
Estas pistas podem ou nao ser usadas como ajuda no processo de to-
mada de decisáo, A decisáo observada representa a resposta final ou
real, qualquer que seja ela, que a pessoa apresenta.

Básicamente, ela reflete urna escolha de a~oes que indicam o cur-
so com o qual o tomador de decisóes se comprometeu. A decisáo
correta representa a decísáo étima, ou em outras palavras, a melhor
escolha de a~o possível que possiveImente pudesse ter sido selecio-
nada pelo tomador de decisóes naque la situacáo particular.

• Por pista entende-se uma parcela elementar de informa~o.
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Onde r = correlacáo entre as decísées reais lomadas e os valores "correros" das
a

decísóes, Esta é uma medida do desempenho do tomador de decisées enquanto
. ele desempenha a sua fun~o decisória.

FIGURA 1

Paradigma do modelo das Lentes para o processo decisório •

Bruswik adiantou mais tres conceitos fundamentais ao entendí-
mento da dínámíca de seu modelo: primeíramente, a validad e verda-
deira da pista, que representa a forca diagnóstica ou preditiva de
urna dada pista, e que portanto, indica o verdadeiro valor dessa pista.
Em segundo lugar, a validade observada da pista, que reflete quanto
o tomador de decisñes usa urna pista qualquer em sua decisáo. Em
terceiro lugar, o desempenho do tomador de decisñes, que indica o
registro de seu comportamento mostrando tanto seus sucessos quanto
seus fracassos. Este terceiro conceito é obviamente o mais importante
porque refere-se ao critério final de sucesso e isto é o que contamais.
É possível, a curto prazo-possuir um grau de ajuste fraeo entre as
validades verdadeira e observada, mas ainda apresentar um desem-

• Extraído de BrunllWik (1956).
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penho global razoável ou mesmo bom, Con tuda, a langa prazo, é

quase impossível alcancar um bom nível de desempenho sem um bom
grau de ajuste entre os dais índices de validade,

O modelo das Lentes é basícamente uma conceptualizaeáo des-
critiva do processo decisório humano que prové um certo número
de índices matemáticos através dos quais se pode estudar o processo
decisorio no homem. A maior parte da pesquisa baseada nesse mode-
lo tem sido trabalho de laboratório bastante abstrato --ele nao tem
sido aplicado em muitas situa~oes de tarefa realísticas (Blum e Nay-
lar, 1968). Pode muito bem ser verdade que este modelo explique o
comportamento decisório após-o-fato e pode realmente ser um bom
instrumento de registrar desempenho das posieées decisórías chaves
para o controle da adminístracáo. Mas ainda está para ser comprova-
do como um modelo preditivo do comportamento decisórío, Há um
outro problema ainda com o modelo de Brunswik. Ele implica em
dais principios que algumas vezes podem contradizer um aooutro.
Primeiramente, há a validade e, em segundo lugar, a acuracidade. Um
tomador de decisñes pode apreaentar um alto grau de ajuste entre a
sua validade observada e a validade verdadeira e mesmo assim tomar
decísñes imprecisas, semacuracidade, quer por consístentemente su-
perestimar ou subestimar certas pistas. Do mesmo modo, é bem pos-
sfvel ter-se um tomador de decisóes com desempenho acurado e com
um grau de ajuste fraco entre os índices de validade. Finalmente, os
resultados experimentais que foram sumarizados por Blum e Naylor
(1968) indicam que apesar de ser possfvelos tomadores de decísñes
aprender a usar de maneira apropriada as pistas, conforme o modelo
de Brunswik, permanecem ainda tantas limita~oes que se pode até
questionar prática deste enfoque.

MODELO DE BAYES

Considerando-se que o modelo de Brunswik nao parece muito
promissor, entáo uma outra formula~ao teórica deve ser examinada
e seus méritos como modelo do processo decísório serem determina-
dos. Um modelo matemático que atualmente está senda bastante usado
no estudo do processo decísórío humano é conhecido como o Teo-
rema de Bayes (Blum e Naylor, 1968; Hayes, 1963).

Este modelo consiste no seguinte:

P (B/A) P (A)
P (A/B) =----------------_

P (B/A) P (A) + P (BiA)P (A)

onde

P (A/B) = probabilidade de A urna vez que B tenha ocorrido
P(B/A) = prebabilídade de B urna vez que A tenhaocorrido
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P (A) probabilidade de A
P (A) = probabilidade de nao -A, i.e., loA
P (BjA) = probabilidade de B uma vez que nao -A ocorreu,
Uma outra e talvez maís simples maneira de expressar o Teo-

rema de Bayes é:

POSTERIOR = ANTERIOR x CONTINGENCIA
onde POSTERIOR = P (AjB)

ANTERIOR = P (A)
P (BjA)

CONTINGENCIA = ------------
P (BjA) P (A) + P (BjA) P (A)

O Teorema de Bayes fornece uma estimativa de probabilidade
corrigida após levar-se em consideracáo algum elemento novo de in-
forma~ao. Para facilitar o entendimento de como aplicar-se o Teore-
ma de Bayes, segué-se um exemplo: O diretor de pessoal de uma es-
ta~ao de rádio recebe dois formulários de pedido de emprego de dois
individuos ruja forma~ao é bastante semelhante e comexperiéncia
idéntica, ambos candidatos a fun~ao de anunciador. O único aspecto
no qual diferem de modo significativoé a altura: um tem 1,65m e o
outro 1,95m. É bastante provável que o diretor de pessoal nao irá
basear a sua decísáo na díferanca de altura dos candidatos porquanto
a probabilidade de ser bem sucedido na fun~ao de anunciador é a
mesma, ou quase a mesma, qualquer que seja a altura do individuo e
portanto esta informacáo quanto a altura dos candidatos nao acres-
centa nada de especial, nem tampouco altera a estimativa de proba-
bilidade de sucesso dos candidatos. Obviamente a altura nao tem
nada á ver comodesempenho profissional de um anunciador de radío.

Assim sendo, nestecaso a probabilidade posterior seria idéntica
a probabilidade anterior, isto é, a estimativa feíta sem levar-se em
conta o fator altura.

Todavía, se esses dois individuos estivessem candidatando-se a
uma vaga para uma equipe de basquetea estória seria outra. Neste
caso a altura é um fator muito importante e está diretamente rela-
cionada com o desempenho do jogador. Portanto, neste caso urna es-
timativa anterior mudaria radicalmente numa nova estimativa poste-
rior. Obviamente, o individuo mais alto tem mais chances de ser bem
sucedido como jogador de basquete do que. o individuo mais baixo.

Pode parecer que aabordagem de Bayes seja muito útil o que
de fato é verdade se ela for usada de modo apropriado. Contudo,
infelizmente, a sua adequacáo limita-se a problemas simples que re-
querem da pessoa a íncorporacáo de apenas alguns elementos novos
de informa~o para modificar as estimativas de probabílídade anteríer
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já estabalecidas. Pode-se facilmente ver que a abordagem de Bayes
logo sai de controle devido asucessiva adit;áo de novas contíngéncías.
E além do mais, cada contingencia pode, por seu turno, ser tratada
como uma estimativa anterior e dessa maneira o processo de compu-
ta~ao da estimativa posterior espiraliza em computacóes sem fimo

As mesma críticas levantadas antes contra a formulacáo VIE a
respeito de sua pressuposicño de racionalidade ilimitada no processo
decisório humano (Simon, 1957; Soelberg, 1967; Taylor, 1965; Beh-
ling e Starke, 1972) sao válidas aqui. Nao se pode esperar que um
individuo tome decisóes utilizando a abordagem bayesiana, mesmo
que se trate de uma situa~ao apenas moderadamente complexa, a
menos que seja ajudado por um computador ou algum outro equi-
pamento sofisticado de computacáo. Alguém já disse que o homem
é um processador bayesiano inato (Wise, 1973)·, mas ísto pode ser
verdade apenas em situacóes simples de tomada de decisño,

Até aqui, tres diferentes formulaeóes teóricas foram examinadas
como um possível modelo para explicar as complexidades de processo
decisório. Entretanto, nenhuma ainda satisfaz completamente e por-
tanto é necessario examinar-se um outro modelo. Dessa vez será o
modelo da utilidade esperada subjetiva que receberá o foco de atent;áo.

MODELO DA UTILIDAD E ESPERADA SUBJETIVA (VES)

Este modelo apareceu na área da investígacáo económica e seu
desenvolvimento tem estado relacionado com a preocupacáo dos eco-
nomistas com o conceito de utilidade. Edwards, Savage, Coombs,
Raiffa e Luce, para mencionar apenas esses, sao alguns dos mais díre-
tamente ligados ao desenvolvimento do modelo UES. Edwards (1954,
1961) faz uma apresentacáo extensa desse modelo euja proposicáo
fundamental é a de que as pessoas tomam decisées baseadas em julga-
mentos de utilidade. Estes julgamentos consistem de estimativas de
utilidade que os individuos fazem a fim de, supostamente, ou maxi-
mizar o seu ganho ou minimizar a sua perda. A formulacáo matemá-
tica do modelo é como se segue:

UES = PU - (I-P) (Ü)

onde

UES utilidade esperada subjetiva
P probabilidade subjetiva de que uma certa escolha

tem urna certa utilidade
U utilidade (beneficio) de uma certa escolha

• Comunica~o pessoal do Dr. James A. Wile.
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probabilidade subjetiva de que a o~¡o ero ques-
tao tero uma certa desutilidade

TI desutilidade, ou utilidade negativa, da escolha em
questáo,

Como se pode rapidamente inferir da equacño acima, segundo
.a abordagem VES· urna decisáo boa é a sele~ao de uma o~o com
o mais alto escore VES entre todas as alternativas dísponíveís numa
dada sítuacáo de tomada de decisáo. Esta estratégia assegurará ao
tomador de decisóes uma selecáo que ajusta a maximizacáo do ganho
e a minizacáo da perda. Se o tomador de decisóes deseja exclusiva-
mente ou maximizar o ganho ou minimizar a perda ele nao pode usar
.a equacáo VES. Para maximizar o ganho, seria necessário considerar-
se apenas aparte (PV) da equacáo, enquanto que para minimizar a
perda, a parte (l-P) (V) seria a única a ser considerada.

Um aspecto importante do enfoque VES é que ele usa estima-
tivas subjetivas ao invés de estimativas objetivas de probabilidade.
Portanto, esta técnica pode ser psícologicamente mais sólido que a
abordagem de Bayes, que foi examinada antes. Outro ponto interés-
sante é a semelhanca entre os modelos VES e VIE (Vroom, 1964).
E da mesma forma que o teorema de Bayes, o modelo VES logo sai
de controle quando o individuo é confrontado por um problema de-
cisório razoavelmente complexo. As computacóes tornam-se infindá-
veis com apenas poucas alternativas para se avaliar e parece razóavel
concluir-se que a aplicabilidade da teoria VES está limitada a uma
classe muito estreita de tarefas de laboratório ou situa~oes da vida
real muito simplificadas (Rappaport e Wallstern, 1972; McCrimmon,
1968). As críticas apresentadas antes contra os modelos VIE e de
Bayes, baseadas no prindpio da racionalidade limitada de Simon
(1957), também parecem válidas no caso da abordagem VES. O tra-
balho de Soelberg (1967) indica que os individuos nao toman decí-
sóes pessoais no modo sugerido pela teoria VES. Além disso, Simon
e Newell (1971) forneceram evídéncias que apoiam a afirmativa de
que o cérebro humano é realmente incapaz de tomar decisñes com-
plexas conforme o esquema VES.

(l-?)

CONCLVSÁ-O

Os quatro modelos que foram examinados compartilham uma
característica comum: todos referem-se a processos individuais e tem
pouea ou nenhuma preocupacáo com fenómenos de grupo. Talvez
seja recomendável examinar-se entáo uma perspectiva diferente que
focaliza os aspectos grupais do processo decisório. Isto fornecera uma
percepcáo nova para o entendimento de eomportamento decisório
humano e pode realmente conduzir a formulaeáo de hipóteses fru-
tíferas,
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A perspectiva de grupo tem sido seguida principalmente por
aqueles que tem trabalhado na mesma trilha aberta pelos achados de
Mayo (1945) nos clássicos estudos de Hawthorne. Esses teóricos tem
dirigido sua atencáo para os problemas resultantes da interacáo de
individuos em processos sociais e seu impacto nas várias formas nas
quais a vida humana está organizada. Eles tem mostrado um interes-
se particular pela tomada de decísáo em grupo e seus efeitos no com-
portamento organizacional (Lowin, 1968). Resultados empíricos in-
dicam que o papel dos processos grupais dentro da organizacáo é

de grande relevancia para os diversos resultados da organizacáo
e, além do mais, que esses achados parecem aplicar-se a diferentes
tipos de organizacóes (Schein, 1965; Bennis, 1969, 1965; Emery e Trist,
1965; Katz e Kahn, 1966; Katz, 1964).

Talvez a questáo fundamenta11evantada pela abordagem de gru-
po seja a da participacáo do membro do grupo no processo de to-
mada de decisáo, A questáo é simplesmente esta: o membro deve par-
ticipar ou nao na decisáo? A resposta afirmativa foi sugerida pelos
achados dos estudas de Hawthorne (Mayo, 1945) e, mais recente-
mente, outros resultados empíricos apoiam a mesma conclusáo (Coch
e French, 1948; Bavelas e Strauss, 1961; Marrow, 1966; Lowin, 1968).

Entretanto existe alguma evidencia coIltraditória alertando sobre
os possíveis resultados negativos causados pelo uso indiscriminado da
tomada de decisáo participativa (Leavitt, 1965; Strauss, 1963; Gilman,
1962). Enquanto parece haver poueas dúvidas de que a partícipacáo
leva a uma satisfacáo aumentada do membro do grupo conforme
indicado em alguns estudas recentes (Wood, 1970, 1971, 1972, 1973;
Cooper, 1972), ainda requer comprovacáo a afirmativa de que a par-
ticípacáo produz um desempenho me1hor (Fiedler, 1965).

Antes de encerrar este trabalho, um comentário final acerca da
abordagem de grupo precisa ser feíto. Por uro lado, os teóricos ínte-
ressados principalmente nos processos individuais estáo tentando con-
hecer mais sobre o "como" do comportamento decisório usando ra-
ciocinio matemático complexo, conforme indicado nas formulacóes
do tipo VES, VIE, e Bayes (Behling e Starke, 1972; Hesketh, 1973).

Por outro lado, os teóricos que estáo cuidando do estudo da too
mada de decisáo em grupo parecem mais preocupados em responder
a questáo do "qué" do processo decisório (Lowin, 1968; Vroom e
Yetton, 1971 a, b). Enquanto os prime iros teóricos sao orientados-
para-o-processo, estes últimos parecem mais orientados-para-o-conteúdo,
Esta distincáo é algo sutil e talvez nao seja facilmente apreendida.
Colocado de outra maneira, pode-se considerar os modelos indivi-
duais (VIE, VES, Bayes, Brunswik) como sendo descritivos em es-
séncia, e que estáo buscando, ou estáo baseados em, relacóes causais
específicas entre dois conjuntos de variáveis (as dependentes e as in-
dependentes). Os estudos de tomada de decisáo em grupo, em con-



traste, configuram-se mais do tipo de modelo normativo, e neste caso
sua principal preocupacño é estabelecer normas gerais para o aprímo-
ramento do comportamento decisório (Taylor, 1965; Feldman e Kan-
tes, 1965).
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