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RESUMO 

O estudo busca compreender a percepção dos gestores públicos sobre o processo 
de tomada de decisão no contexto do Poder Executivo do Estado do Paraná. Para 
compreender os fatores que influenciam o processo de tomada de decisão partiu-se 
dos componentes: indivíduo, grupo e organização. Nos indivíduos foi identificado o 
conceito de intuição que contribuiu para o entendimento da inovação no processo de 
tomada de decisão; no grupo foi identificada a relevância da perspectiva política; e 
na organização foram identificadas as estruturas e processos de governança pública 
que podem contribuir na melhoria do desempenho organizacional. Na metodologia 
optou-se pelo uso da técnica de coleta denominada entrevista. As entrevistas 
individuais qualitativas foram realizadas com 5 dirigentes pertencentes às 
administrações direta e indireta do Poder Executivo do Estado do Paraná. A 
pesquisa foi realizada em uma única etapa com dois momentos: o momento 1 
procurou identificar como os executivos públicos percebem as influências da 
intuição, da perspectiva política e da governança pública no processo de tomada de 
decisão; e o momento 2 procurou complementar a percepção da intuição por meio 
da identificação do nível de habilidade intuitiva individual dos executivos públicos 
pesquisados. Para interpretar as mensagens expressas nas entrevistas optou-se 
pelo conjunto de técnicas da análise de conteúdo. Esse conjunto de técnicas 
permitiu, no momento 1, inferir os seguintes resultados principais sobre a percepção 
dos entrevistados: buscam fazer uso da intuição como uma possibilidade de 
desenvolvimento de estratégias inovadoras buscando a validação das ideias por 
meio de diferentes fontes de informações; percebem a influência dos grupos 
políticos no processo de tomada de decisão; e finalmente percebem o foco da 
fiscalização no processo de governança pública e a ausência dessa nos atuais 
processos organizacionais. O momento 2, baseado na abordagem proposta por 
Weston Agor, complementou o estudo da percepção do uso da intuição com a 
avaliação da habilidade intuitiva individual dos 5 gestores públicos pesquisados. O 
estudo permitiu ainda compreender as influências exercidas entre o indivíduo, os 
grupos e a organização no processo de tomada de decisão e que apesar do 
conjunto racional dos processos de governança pública e a presença de uma 
abordagem política, que tende a direcionar as decisões para grupos de maior poder 
de influência, foi possível identificar a percepção de que o inconformismo do 
indivíduo pode gerar ideias intuitivas possibilitando o desenvolvimento de estratégias 
inovadoras. 

Palavras-chave: tomada de decisão, governo, intuição, perspectiva política e 
governança pública. 

 

 

 

  



 
 

 

ABSTRACT 

The study addressed in the search for the understanding the perception of public 

managers on the decision-making process in the context of the Executive Branch of 

the State of Paraná. In order to understand the factors that influence the decision-

making process, the individual, group and organization components were used. In 

the individuals was identified the concept of intuition that contributed to the 

understanding of the innovation in the decision-making process; in the group the 

relevance of the political perspective was identified; and in the organization were 

identified the structures and processes of public governance that can contribute to 

the improvement of organizational performance. In the methodology it was chosen 

the use of the collection technique called interview. The individual qualitative 

interviews were carried out with 5 managers belonging to the direct and indirect 

administrations of the Executive Branch of the State of Paraná. The research was 

carried out in a single step with two moments: moment 1 sought to identify how 

public executives perceive the influences of intuition, political perspective and public 

governance in the decision-making process; and moment 2 sought to complement 

the perception of intuition by identifying the level of individual intuitive skill of the 

public executives surveyed. In order to interpret the messages expressed in the 

interviews it was opted for the set of techniques of content analysis. This set of 

techniques allowed, at the moment 1, to infer the following main results about the 

interviewees' perception: they seek to use intuition as a possibility to develop 

innovative strategies seeking the validation of ideas through different sources of 

information; they perceive the influence of political groups in the decision-making 

process; and finally they perceive the focus of oversight in the process of public 

governance and the absence of it in the current organizational processes. Moment 2, 

based on the approach proposed by Weston Agor, complemented the study of the 

perception of the use of intuition with the evaluation of the individual intuitive ability of 

the 5 public managers surveyed. The study also allowed to understand the influences 

exerted between the individual, the groups and the organization in the process of 

decision making and that despite the rational set of processes of public governance 

and the presence of a political approach, that tends to direct the decisions for groups 

of greater power of influence, it was possible to identify the perception that the 

nonconformity of the individual can generate intuitive ideas enabling the development 

of innovative strategies. 

Keywords: decision-making process, government, intuition, political perspective and 

public governance. 
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1 INTRODUÇÃO 

A justiça social, em uma democracia participativa, se dá pelo 

comprometimento e apoio dos partidos e candidatos e pela “participação popular no 

processo político que leva os governantes a atenderem suas reivindicações” 

(SALATINI, BARUFFI, & GUIMARÃES, 2010, p. 217). 

As ações a serem conduzidas pelo setor público dependem de processos de 

tomada de decisão, definidos como “o processamento mental que leva à seleção de 

uma entre várias ações (escolhas)” (NEWELL & SHANKS, 2014, p. 2) objetivando 

“(i) aumentar as chances de sucesso (ii) minimizar as chances de fracasso e, se 

mesmo assim, o risco diminuído não evitar o erro, (iii) aprender com ele e não repeti-

lo” (TORRES JÚNIOR & MOURA, 2011). 

O processo de tomada de decisão é um complexo conjunto de atividades que 

exige dos tomadores de decisão a identificação do problema, a definição dos 

objetivos e metas, a identificação de alternativas e a escolha da alternativa que 

atenda aos objetivos propostos (SOUSA & SHIBATA, 2011). Para o cumprimento 

dessas atividades, é necessário considerar os fatores psicológicos e as experiências 

dos profissionais providos de autoridade e/ou influência (JANN & WEGRICH, 2007). 

Entre os fatores psicológicos há a intuição que influencia o campo de visão, a 

seletiva percepção da informação e a percepção da realidade, direcionando as 

mentes para uma visão de futuro, levantando hipóteses baseadas em dados 

presumidos e realizando escolhas com “abordagens mais radicais e estratégias 

inovadoras” (FINKELSTEIN, HAMBRICK, & CANNELLA, 2009, pp. 68, 69). E esse 

setor público atuante, que apresenta soluções inovadoras direcionadas à melhoria 

social, é o que a sociedade deseja. 

No entanto, a decisão do indivíduo no setor público pode ser influenciada por 

outros agentes como os grupos nos quais diferentes atores são influenciados por 

“movimentos políticos de alinhamento e negociação em prol de determinado assunto 

para fortalecer o posicionamento e o domínio do poder” (SOUSA & SHIBATA, 2011, 

p. 135); e pela organização pública na qual as decisões podem ser inclusive 

motivadas pelas demais organizações que “trabalham juntas para alcançar não só 

seus próprios objetivos, mas também um objetivo coletivo” (PROVAN & KENIS, 

2007, p. 231).  
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A atuação conjunta dessas organizações considerando as relações entre 

partes interessadas e propondo uma estrutura necessária à definição dos objetivos 

organizacionais e os meios para alcançá-los e monitorá-los (OECD, 2015) é o 

objetivo da governança pública. A governança é um componente de arranjos e 

práticas racionais que conduzem o processo de tomada de decisão ao seu objetivo, 

mas que devido a esse comportamento predominantemente racional aliado a uma 

abordagem política, presume-se que não disponibilize um ambiente que incentive o 

uso da intuição e consequentemente ao desenvolvimento de ideias inovadoras.  

Com base no exposto, esta pesquisa tem como pergunta norteadora: como os 

gestores percebem as influências da intuição, da perspectiva política e da 

governança no processo de tomada de decisão no contexto do setor público 

Executivo do Estado do Paraná? 

Pautado na pergunta de pesquisa, definiu-se os objetivos geral e específicos.  

I. OBJETIVOS GERAL E ESPECÍFICOS 

O objetivo geral é compreender como os gestores percebem as influências da 

intuição, da perspectiva política e da governança no processo de tomada de decisão 

no contexto do setor público Executivo do Estado do Paraná. 

Para chegar ao objetivo geral, definiram-se os seguintes objetivos específicos: 

 Identificar os fatores que influenciam o processo de tomada de decisão. 

 Descrever a influência da perspectiva política no processo de tomada de 

decisão no setor público. 

 Descrever a influência da governança pública no processo de tomada de 

decisão no setor público. 

 Descrever a influência do uso da intuição no processo de tomada de decisão. 

II. JUSTIFICATIVAS PRÁTICA E TEÓRICA 

Do ponto de vista prático, as organizações do setor público têm buscado 

adotar com o processo de governança “estruturas e práticas que permitem definir 

direção, cumprir obrigações e gerenciar operações para alcançar resultados 

esperados” (ANAO, 2014, p. 7). Essas organizações são compostas por grupos, 
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nos quais as decisões podem ser tomadas tanto com base na negociação quanto na 

política (FAÇANHA; YU, 2011) sendo que essa é formada por “pessoas e/ou grupos 

que detém mais poder na organização para obter seus próprios interesses” 

(TORRES JÚNIOR; MOURA, 2011, p. 15). Essas condições, aliadas à 

racionalidade limitada do ser humano (SIMON, 1979) fazem com que os gestores 

públicos tendam à resolução apenas de problemas recorrentes (GRIN; LOEBER, 

2007) ou ainda segundo Stone (2002, p. 256 apud SOUSA e SHIBATA, 2011, p.139) 

“escolham o curso de ação que prejudique menos os mais poderosos”.  O uso da 

intuição surge como um caminho que possibilita o desenvolvimento de 

estratégias inovadoras (FINKELSTEIN; HAMBRICK; CANNELLA, 2009) 

impactando nos resultados.  

Do ponto de vista teórico, o estudo se justifica em função da sua 

capacidade de ampliação dos horizontes intelectuais da área (YIN, 2010) em 

compreender como os gestores percebem as influências da intuição, da 

perspectiva política e da governança no processo de tomada de decisão no 

contexto do setor público.  

Inicialmente buscou-se identificar o elemento intuição aplicado ao processo 

de tomada de decisão em organizações do setor público. Na base Ebsco, foram 

identificados 45 estudos internacionais e 2 nacionais, no período entre 2013 e 

setembro de 2017, dos quais apenas 14 referentes ao conceito de intuição no 

processo de tomada de decisão.  

A relevância de compreender a intuição no processo de tomada de decisão 

foi apontada pelos estudos de (GORE, 2014; MOORTHY, LAHIRI, BISWAS, 

SANYAL, RANJAN, NANATH, GHOSH, 2015; TIERNAN, 2015; FELDMAN e 

WORLINE, 2016; KLEIN, 2016; ZHANG e CUETO, 2017; SUNDBERG e LARSSON, 

2017).  

A intuição também foi investigada por Hess e Bacigalupo (2013) que 

identificaram que os gestores predominantemente fazem uso do pensamento 

intuitivo e emocional, no entanto há os que divergem para o lógico e racional. Os 

autores concluem, contemporizando que ambos os pensamentos são 

fundamentalmente corretos. Adicionalmente, Júnior e Gomes (2016, p. 2492), ao 

estudarem a competência, declararam que “seria determinada por um grupo de 
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fatores pessoais, incluindo a intuição inata, além da experiência, mas também pelo 

desenvolvimento de conhecimentos e habilidades.”. 

A necessidade do uso da racionalidade e da intuição na construção de 

relacionamentos em processos de tomada de decisão complexos foi também 

explorada por Arrow, Bresnahan, Cleaver e Roth (2015). Essa complexidade do 

processo de tomada de decisão tende a forçar simplificações nas escolhas de 

alternativas e podem obrigar os tomadores de decisão “a confiar na orientação não 

racional para a tomada de decisões, como a intuição” (SAUERBRONN, 2017). No 

entanto Morrell, Learmonth e Heracleous (2015) chamaram a atenção quando 

abordaram o gerenciamento baseado em evidências referenciando que "poucos de 

nós esperariam uma neurocirurgia para remover um tumor cerebral... com base na 

intuição sozinha" (LATHAM, 2009, p. ix apud MORRELL, LEARMONTH E 

HERACLEOUS, 2015, p.5). 

E finalmente o uso da intuição, orientada aos valores morais do bem e do 

mal, pôde também ser observado em um cenário de guerra quando George W. Bush 

discorre sobre o “uso da intuição ética (ou, neste caso, moral) para justificar as 

guerras no Afeganistão e no Iraque” (STOUT & LOVE, 2013, p. 283). 

Ao ser adicionado, na ferramenta de pesquisa, o componente perspectiva 

política, não foram localizados novos estudos. Assim sendo, buscou-se na base 

Emerald identificar estudos que investigassem a perspectiva política e a 

governança pública no processo de tomada de decisão. Nessa investigação 

obteve-se para as áreas de política, governança e sociologia acesso a 10 estudos, 

no período entre 2013 e dezembro de 2017. No entanto apenas 2 estudos 

exploravam o processo de tomada de decisão. 

No primeiro estudo, Jean e Brunet (2017) enfatizaram a importância da 

antecipação do processo de tomada de decisão no setor público na região de 

Valônia na Bélgica. Foi ressaltado que os prazos de um processo de tomada de 

decisão são ditados pelas regras e procedimentos legais nos quais os poderes 

executivo e legislativo estão inseridos e que “um regime representativo da 

democracia é temporariamente pontuado por eleições, que redefinem o programa de 

decisões públicas” (p.281). Do ponto de vista político, o desenvolvimento dos 

campos de estatísticas, avaliação e estudos prospectivos realizados pelo Instituto 

Walloon de Avaliação, Estudos e Estatísticas de Previsão da Vida - IWEPS “foi 
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fundamental para esclarecer a ação pública, melhorar a governança pública e 

desenvolver uma reflexão antecipatória” (p.285). Foi citado ainda que os “tomadores 

de decisão políticos consideram cada vez mais que a incerteza não pode ser 

reduzida, mas deve ser gerenciada e tratada.” (p.287). 

E no segundo estudo, Merkus, Heer e Veenswijk (2014) apresentaram o 

conceito de luta performativa descrevendo que os processos de tomada de decisão 

são mais do que apenas o objeto da decisão, são também a procura por uma “visão 

estratégica de uma realidade futura. Uma vez que os pontos de vista dos agentes 

são divergentes e, muitas vezes, até mesmo conflitantes, eles se envolvem em uma 

luta para decidir qual visão é finalmente criada” (p.225). 

III. ESTRUTURA DO TRABALHO 

No Capítulo 1, a introdução deste trabalho, apresentou os objetivos geral e 

específicos e as justificativas prática e teórica dessa dissertação. 

No Capítulo 2 apresenta-se o referencial teórico que sustenta a formulação do 

problema de pesquisa. Parte-se do processo de tomada de decisão individual, 

abordando a racionalidade limitada do ser humano (SIMON, 1979). Em seguida são 

apresentados os elementos cognitivos, concentrando o foco no uso da intuição 

quando o “subconsciente recupera fragmentos enterrados de conhecimentos e 

experiências, os quais se fundem em uma nova informação” (ROWAN, 1986, p. 81). 

E finaliza com as influências dos grupos e organização considerando os impactos da 

perspectiva política e da governança pública no processo de tomada de decisão do 

setor público. 

No Capítulo 3, referente à metodologia, na especificação do problema são 

apresentadas as perguntas de pesquisa e as categorias analíticas. Na delimitação e 

design da pesquisa são detalhados os critérios de escolha dos entrevistados, os 

métodos e técnicas de coleta dos dados, o delineamento e etapas da pesquisa, os 

procedimentos de tratamento e análise dos dados e finalmente as limitações e 

dificuldades da pesquisa. 

No Capítulo 4, referente à apresentação e análise dos resultados são 

apresentadas as inferências realizadas por meio das percepções dos entrevistados 
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sobre o uso da intuição, perspectiva política e a governança pública no processo de 

tomada de decisão. Finalmente é avaliado o nível da habilidade intuitiva dos 

pesquisados complementando a inferência da percepção do uso da intuição 

No Capítulo 5, as considerações finais. 

E por fim, apresentam-se as referências bibliográficas. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

A sustentação teórica aplicada ao processo de tomada de decisão inicia com 

o estudo da racionalidade e da intuição no âmbito do indivíduo. O estudo é 

complementado com os impactos dos grupos e da organização considerando a 

perspectiva política e a governança pública no processo de tomada de decisão. 

2.1 Processo de Tomada de Decisão 

Vivemos na chamada sociedade do conhecimento onde as organizações, no 

cumprimento de seu objetivo de “realizar coisas”, compreendem que o conhecimento 

passou a ser o pilar estratégico na disputa pela vantagem competitiva.  Um novo 

conhecimento empresarial, inovador, origina-se no conhecimento tácito, ou seja, no 

conhecimento individual que inclui questões subjetivas como insights, intuição e 

palpite. Esse conhecimento pode resultar na necessidade da realização de escolhas, 

no entanto, os indivíduos “que decidem têm suas capacidades cognitivas e de 

processamento da informação limitadas.” (CHOO, 2003, p. 50). Quando o indivíduo 

compartilha esse conhecimento, tornando-o explícito à organização, esse 

conhecimento será submetido às regras e rotinas organizacionais que orientam as 

decisões baseadas nos seus procedimentos internos sendo considerados inclusive 

os interesses de grupos internos e a “legitimidade externa, uma vez que as 

organizações que seguem rotinas decisórias racionais demonstram um 

comportamento responsável.” (CHOO, 2003, p. 50). 

Segundo Façanha e Yu (2011, p.52) há duas abordagens para o estudo do 

processo de tomada de decisão: as abordagens prescritiva e descritiva. A 

abordagem prescritiva busca “compreender como as pessoas deveriam agir para 

tomar decisões” e a abordagem descritiva (ver Figura 1) “enfoca como as pessoas 

de fato tomam decisões”. A abordagem descritiva, preocupada em descrever a 

situação presente é a adequada aos objetivos específicos e geral desse estudo. A 

abordagem descritiva parte do escopo individual e de forma acumulativa contempla 

os grupos e a organização. 
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Figura 1 - Aspectos individuais e coletivos vis-à-vis elementos da abordagem 
descritiva 

 

Fonte: Façanha e Yu (2011, p. 66). 

Segundo Façanha e Yu (2011), na vida real para que seja possível utilizar a 

racionalidade no processo de tomada de decisão do indivíduo, há o uso de métodos 

de simplificação: o primeiro é a ‘edição’ que emprega técnicas para simplificar os 

problemas, entre elas o descarte de informações; o segundo é a ‘decomposição’ que 

decompõe os problemas complexos em problemas menores; o terceiro é a 

‘heurística’ que produz questionamentos simplificados de um problema 

(KAHNEMAN, 2012); e finalmente o ‘encaixe’ que interpreta o problema 

considerando as crenças e os paradigmas do tomador de decisão. Entre os fatores 

psicológicos, no processo de tomada de decisão, há a ‘intuição’ que pode ser 

compreendida como a alternativa de ação que surge quando o “subconsciente 

recupera fragmentos enterrados de conhecimentos e experiências, os quais se 

fundem em uma nova informação” (ROWAN, 1986, p. 81). 

No núcleo do grupo é tratada tanto a negociação com base em “um processo 

no qual duas ou mais partes entram em conflito e tentam chegar a um acordo”  

(LUSSIER & ACHUA, 2011, p. 133) quanto à política que é um processo que utiliza 

“pessoas e/ou grupos que detém mais poder na organização para obter seus 

próprios interesses” (TORRES JÚNIOR & MOURA, 2011, p. 15) e que tem como 

base a construção de relacionamentos (LUSSIER & ACHUA, 2011). E finalmente o 

núcleo organização que tem a estratégia como um “plano integrado global de como 

uma organização alcançará seus objetivos” (LUSSIER & ACHUA, 2011, p. 488). 

Esses diferentes núcleos de decisão também exercem influência entre si, ou 

seja, “comunicar ideias, ganhar aceitação para elas e motivar os seguidores para 

respaldar e implementar as ideias por meio de trocas” (LUSSIER & ACHUA, 2011, p. 
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7) entre si (ver Figura 2) e segundo Denhardt e Catlaw (2017, p. 2) “as organizações 

são, na verdade, produtos de ações humanas individuais – ações com sentido e 

significado especiais para quem nelas atua.”. 

Figura 2 – Inter-relações entre os níveis de análise da teoria de liderança 

 

Fonte: Lussier e Achua (2011, p.15) 

Os desempenhos do grupo e da organização dependem do desempenho do 

indivíduo que se encontra na base do triângulo representando a sustentação das 

demais faces. Caso, por exemplo, o grupo tenha foco apenas em seus assuntos 

internos, não representando os interesses da organização, causará possível abalo 

na face organizacional. Assim sendo, o desempenho da organização depende das 

atividades dos grupos e da motivação e produtividade de cada um dos indivíduos. 

De forma análoga, havendo um desempenho organizacional abaixo do esperado, 

haverá reflexos no desempenho dos indivíduos e/ou grupos (LUSSIER & ACHUA, 

2011). 

No próximo tópico, apresentam-se os fatores que influenciam o processo de 

tomada de decisão individual.  

2.1.1 Processo de Tomada de Decisão Individual 

Tomar uma decisão pode ser compreendido como uma “arte de escolher 

regras de decisão razoáveis, que sejam apropriadas para cada contexto de decisão” 

(ANDREWS, 2007, p. 163). Essa complexa tarefa do indivíduo em realizar escolhas 

estratégicas baseia-se em modelos mentais para a compreensão dos problemas 

(EISENHARDT e SANTOS, 2002, DAFT e WEICK, 2005) e considera os fatores 

psicológicos e as experiências observáveis (ver Figura 3) dos profissionais providos 
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de autoridade e/ou influência (JANN & WEGRICH, 2007). Os fatores psicológicos e 

as experiências observáveis influenciam o campo de visão, a seletiva percepção da 

informação, a percepção da realidade impactando nas escolhas realizadas e 

consequentemente no desempenho organizacional (FINKELSTEIN, HAMBRICK, & 

CANNELLA, 2009).  

Figura 3 - Escolha Estratégica Sob Racionalidade Limitada 

 

Fonte: Finkelstein, Hambrick e Cannella (2009, p.45, Tradução livre). 

Os fatores psicológicos partem de valores que orientam a seleção ou 

avaliação de ações, políticas, pessoas e eventos formados por crenças ligadas à 

emoção e não às ideias objetivas e frias (SCHWARTZ, 2012). Hambrick e Brandon 

(1998) a partir de pesquisas de diferentes autores (ENGLAND, 1967; ALLPORT, 

VERNON e LINDZEY, 1970; ROKEACH, 1973; HOFSTEDE, 1980), propõem seis 

dimensões de valores: o ‘coletivo’ que valoriza todos os indivíduos; a ‘racionalidade’ 

que valoriza a escolha de alternativas baseadas em fatos; a ‘novidade’ que valoriza 

o novo; o ‘dever’ que valoriza o relacionamento; o ‘materialismo’ que valoriza a 

riqueza e; o ‘poder’ que valoriza a posição de controle. 

Os valores podem influenciar o processo de escolha de modo direto quando a 

pessoa contorna o processo de filtragem e “seleciona o curso de ação que se 

adequa aos seus valores” (FINKELSTEIN, HAMBRICK, & CANNELLA, 2009, p. 56), 

construindo uma realidade independente dos fatos serem elucidativos; e indireto 

quando os valores influenciam o campo de visão, a percepção seletiva e a 
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interpretação da informação. Os valores podem ter influência direta na tomada de 

decisão quando é baseada literalmente nos critérios de seleção e de justificativa da 

escolha de ação e indireta quando esses critérios influenciam o campo de visão do 

gestor (FINKELSTEIN, HAMBRICK, & CANNELLA, 2009). 

O comportamento do tomador de decisão pode ser compreendido por meio de 

um “modelo cognitivo que determina ‘se’ e ‘como’ novos estímulos serão notados, 

codificados e resolvidos”. Esse modelo é composto de um conteúdo cognitivo 

formado pelo que o gestor sabe, presume e acredita formando a base para a 

interpretação e reconhecimento da informação. O conteúdo é então organizado na 

mente gerando conexões entre as observações e gerando uma interpretação da 

realidade (FINKELSTEIN, HAMBRICK, & CANNELLA, 2009, p. 59). 

Para compreender como a mente humana funciona Finkelstein, Hambrick e 

Cannella (2009) buscaram em Jung (1964) identificar dois estilos (ver Figura 4) que 

integram o modelo cognitivo: o julgamento e a percepção.  

Figura 4 - Estilos Cognitivos 

 

Fonte: elaborado pelo autor baseado em Finkelstein, Hambrick e Cannella (2009). 

O primeiro estilo está relacionado ao ‘julgamento’ de valores, baseado no 

processamento de informação a partir do ‘pensar’ com a “conexão de ideias e noção 

de causa e efeito” e do ‘sentir’ relacionado à “avaliação de valores pessoais ou 

grupais” (JUNG, 1964, p. 61). O segundo estilo refere-se à ‘percepção’ composta da 

‘sensação’ que traz consigo os cinco sentidos que geram milhões de informações, 

mas que somente poucas têm a atenção seletiva do consciente (DACORSO & 

RUSSO, 2011) e a ‘intuição’ que pode ser compreendida como “produto de uma 

série de fontes de entrada, incluindo fatos e sentimento” (AGOR, 1989, p. 15).  

Nesse ponto do estudo, Finkelstein, Hambrick e Cannella (2009) citam que a 

intuição pode influenciar o campo de visão, a seletiva percepção da informação e a 

percepção da realidade dos tomadores de decisão. Assim sendo, esses atores 

tendem ter as mentes direcionadas para uma visão de futuro, levantando 
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hipóteses baseadas em dados presumidos e realizando escolhas com “abordagens 

mais radicais e estratégias inovadoras” (p.69). 

O último fator psicológico, apresentado na Figura 3, refere-se à personalidade 

que pode ser definida como “uma disposição relativamente permanente e enraizada 

de um indivíduo” (FINKELSTEIN, HAMBRICK, & CANNELLA, 2009, p. 70). Esses 

autores propõem três linhas de pesquisas, para compreensão da personalidade dos 

executivos:  

 O carisma - O carisma em si não é uma personalidade. É uma relação entre 

líderes e subordinados afetada pela personalidade dos líderes. Essa relação 

beneficia os líderes com informações e a devoção dos seus subordinados. 

 A posição de controle - A posição de controle é denominada interna quando 

depende do comportamento do gestor proporcionando à organização maior 

adaptação ao ambiente, maior inovação e consequentemente melhor 

desempenho. No entanto quando o gestor acredita que os eventos dependem 

também de fatores como sorte, chance e destino, ou da influência de grupos 

poderosos ou ainda de outros fatores imprevisíveis é denominada externa 

(ROTTER, 1966). 

 A autoestima positiva - A autoestima positiva refere-se ao que os gestores 

pensam sobre suas próprias habilidades e escolhas. A autoestima é 

composta por níveis de: ‘narcisismo’ quando a personalidade dos gestores é 

caracterizada “por fantasias irreais de sucesso e senso de serem únicos, 

hipersensibilidade à avaliação de outros, sentimento de autoridade e esperam 

tratamento especial” (DORFMAN, A., GAUER, & FURTADO, 2003); 

‘arrogância’ quando pensam que está sempre certo e os outros errados 

(DOTLICH & CAIRO, 2003); e ‘excesso de confiança’ nas suas habilidades. 

E finalizando a descrição do processo de escolha estratégica sob 

racionalidade limitada há as ‘experiências observáveis’ que são compostas 

fundamentalmente pela idade, tempo de experiência, histórico funcional e educação 

formal do tomador de decisão.  

A totalidade dos “potenciais estímulos ambientais e organizacionais” 

(FINKELSTEIN, HAMBRICK, & CANNELLA, 2009, p. 45) não é conhecida devido ao 

excesso de informações disponíveis, sendo possível apenas observá-las 
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parcialmente, dando origem a uma realidade construída com um campo de visão 

limitado. Essa limitação do campo de visão devido ao fator de racionalidade no 

processo de tomada de decisão será explorada no próximo tópico.  

2.1.1.1 A Racionalidade no Processo de Tomada de Decisão 

“O que caracteriza a racionalidade da decisão diz respeito ao método de 

pensar que se utiliza e não às conclusões desse pensamento” (DACORSO & 

RUSSO, 2011, p. 109). O modelo racional para que um indivíduo tome uma decisão 

com o objetivo de alcançar determinado objetivo exige conhecimento de todas as 

alternativas possíveis, a avaliação das consequências e um critério de escolha entre 

as alternativas disponíveis. Na realidade, essa racionalidade não pode ser 

alcançada por não ser possível considerar todas as alternativas possíveis e as 

consequências se referirem a um futuro, o qual é possível apenas presumir 

mediante a experiência adquirida (SIMON, 1979).  

Assim sendo “a racionalidade requer um conhecimento completo e 

inalcançável, das consequências exatas e de cada escolha” (SIMON, 1979, p. 84), 

ou seja, “a mente humana é racionalmente imperfeita” (ISENBERG, 1984, p. 102). 

Comportar-se de forma racional significa buscar maximizar a eficiência e “não 

significa dizer que ela serve a propósitos razoáveis de ordem política ou moral” 

(DENHARDT & CATLAW, 2017, p. 122). 

Diante da necessidade de avaliações comparativas entre alternativas, os 

gestores passaram a necessitar de “acesso à informação e a capacidade 

computacional” (SIMON, 1955, p. 99). Atualmente, a tecnologia passou a fazer parte 

da vida das pessoas, automatizando processos e gerando um volume imenso de 

informações. Os computadores pessoais estão processando um volume de dados 

jamais imaginado. O 7º estudo EMC Digital Universe (EMC, 2014), demonstra que o 

“Universo Digital” se expandirá no período de 2013 a 2020, de 4,4 trilhões de 

gigabytes para 44 trilhões de gigabytes. Essa expansão é atribuída à internet que 

veio possibilitar o acesso remoto a inúmeras aplicações e respectivas bases de 

conhecimento. A atual disponibilidade de informações, aliada à alta tecnologia, 

aprimoram a capacidade dos dirigentes em realizar escolhas racionais (SIMON, 

1955). 
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Na procura por um alinhamento de alternativas que viabilizem o modelo 

racional de decisão, o indivíduo busca “formar uma série de expectativas das 

consequências futuras, e que se baseiam em relações empíricas já conhecidas e 

sobre informações acerca da situação existente” (SIMON, 1979, p. 71). Nessa 

mesma obra, que foi originalmente publicada em 1945, Simon indaga “Será que isso 

quer dizer que o processo de alinhamento deve ser consciente ou será que também 

existem processos inconscientes envolvidos?” (p.78). E o próprio Simon (1987) cita 

Doktor (1978) para apresentar evidências que algumas pessoas quando 

confrontadas com determinado problema utilizam mais os processos racionais 

enquanto outras utilizam mais os processos intuitivos para tomar uma decisão, 

conforme será detalhado no próximo tópico.  

2.1.1.2 A Intuição no Processo de Tomada de Decisão 

“O mundo sobre nós é muito mais rico em significados do que nós 

conscientemente podemos ver” (LASSWELL, 1997, p. 36), de modo que os 

pesquisadores têm, ao longo do tempo, desenvolvido estudos para compreender a 

intuição, sendo conceituada como “produto de uma série de fontes de entrada, 

incluindo fatos e sentimento” (AGOR, 1989, p. 15). Simon (1987) ao comparar as 

habilidades intuitivas de jogadores de xadrez, físicos e gestores experientes afirma 

que esses últimos “têm em sua memória uma grande quantidade de conhecimento, 

obtida de treinamento e experiência, e organizados em termos de trocas 

reconhecíveis e informações associadas” (p. 32) descrevendo um processo 

inconsciente em que a memória e a experiência conduzem a uma intuição na busca 

pela solução de determinado problema. 

A compreensão da intuição também foi proposta por Kahneman (2012) com a 

análise de dois sistemas, sendo um intuitivo e impulsivo que opera rápido e de forma 

automática, e outro racional e cauteloso que depende de análises e cálculos. Os 

pensamentos se originam no sistema intuitivo que entende que “tudo o que ele vê é 

tudo que existe” (p. 12) e busca conduzir ao sistema racional questionamentos 

simplificados de um problema. Essa heurística permite ao sistema racional gerar 

respostas com menor esforço e tempo. Essas simplificações podem levar a erros 

devido aos vieses cognitivos que são caracterizados “por uma visão parcial do 
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problema, um desvio mental, até um preconceito, que gera discrepância entre o 

julgamento que está sendo feito e a realidade a ser julgada” (RODRIGUES & 

RUSSO, 2011, p. 80). E outra forma de descrever a intuição, é ainda dizer o que ela 

não é, ou seja, “a intuição não é o oposto da racionalidade, não é também um 

processo de adivinhação (achismo)” (ISENBERG, 1984, p. 97). 

No processo de apoio à tomada de decisão, recomenda-se que o gestor 

tenha domínio da capacidade analítica em interpretar as informações buscando 

identificar as causas de determinado problema, definindo as linhas de ação para 

resolvê-lo suportado pelo uso da intuição. O “subconsciente recupera fragmentos 

enterrados de conhecimentos e experiências, os quais se fundem em uma nova 

informação” (ROWAN, 1986, p. 81) gerando uma alternativa intuitiva de ação e 

“quando se sabe que intuitivamente chegou-se à solução correta, há um sentimento 

positivo de que esta é a solução” (AGOR, 1989, p. 149). “Aprender a usar as áreas 

analíticas e intuitivas juntas” (HARPER, 1988, p. 119) desenvolvendo a habilidade 

de questionamento, pode ser útil em decisões que envolvam problemas complexos, 

onde informações não são atualizadas ou completas.  

No entanto, há riscos pertinentes ao uso da intuição: as decisões podem não 

estar aderentes às informações disponíveis e às diferentes percepções que as 

formam podendo não necessariamente levar a uma correta conclusão (ROWAN, 

1986). Por tratar-se de uma habilidade individual, esses riscos fazem com que 

alguns gestores deixem de apresentar suas intuições ou busquem comprová-las 

antes de expor suas ideias. Sendo a cultura organizacional direcionada às decisões 

racionais, admitir ter realizado ações “baseado em algo relativamente intangível” 

(HARPER, 1988, p. 122) pode implicar em sérias consequências profissionais, 

principalmente se os resultados estiverem abaixo do planejado. 

O desempenho dos profissionais necessita de um apoio organizacional 

percebido que implica “no grau de suporte que o empregado esperaria da 

organização em uma grande variedade de situações”, entre elas “os erros e o 

desempenho superior” (HUTCHISON & SOWA, 1986, p. 501). A organização para 

fomentar soluções inovadoras deve apoiar atitudes como o compartilhamento de 

pensamentos, ideias e informações em espaços físicos próprios ou virtualizados 

como vídeo conferência, correio eletrônico (NONAKA & KONNO, 1998) e redes 
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sociais. No entanto a efetividade desses ambientes de inovação depende de fatores 

como “cuidado nas relações; confiança mútua; piedade no julgamento; tolerância 

aos erros honestos; empatia ativa; respeito mútuo; diálogo aberto; ideação e 

autonomia entre outros” (ALVARENGA NETO & CHOO, 2010).  

No próximo tópico será aprofundado o estudo da intuição baseado em uma 

abordagem do processo de tomada de decisão. 

2.1.1.2.1 Investigando a Intuição 

Diversas linhas de estudo têm sido desenvolvidas em busca da compreensão 

da intuição. A abordagem ISI – International Survey on Intuition, elaborada por 

Parikh (1994), busca identificar como os gestores de áreas e setores que fazem uso 

de informações incompletas e como percebem a intuição. A REI – Rational – 

Experiential Inventory, desenvolvida por Pacini e Epstein (1999), busca esclarecer a 

dimensão emocional no processo de tomada de decisão, colocando em escala a 

forma de atuação racional ou intuitiva do gestor. A CSI – Cognitive Style Index, 

criada por Allinson e Hayes (1996), busca direcionar o tipo de atividade e o tipo de 

decisão que o indivíduo pode executar baseado no modo de pensar do indivíduo e 

finalizando a AIM – Agor’s Intuitive Management Survey, elaborada por Agor (1989), 

busca compreender o uso da intuição pelos gestores e possíveis variações entre 

organizações e níveis gerenciais (ANDRIOTTI, FREITAS, & MARTENS, 2014). 

A abordagem AIM apresenta “como identificar a intuição nas atividades do 

gestor” (ANDRIOTTI, FREITAS, & MARTENS, 2014, p. 176) estando alinhada ao 

estudo da percepção da intuição no processo de tomada de decisão. Para o 

desenvolvimento dessa abordagem Agor (1989) selecionou gestores de diversas 

organizações norte americanas, dos setores público e privado, pertencentes a 

diferentes agrupamentos como, por exemplo, gênero, ocupação, grupo étnico e 

especialidade ocupacional e para cada um desses agrupamentos foi definida 

quantidade estatística necessária de pesquisas a serem realizadas.  

Com essas premissas ele dividiu sua pesquisa em das etapas: a primeira, no 

período de 1981 a 1988, os executivos líderes de cada organização selecionada, 

foram motivados a escreverem uma carta aos seus gestores para participarem da 

pesquisa ou permitirem o acesso do pesquisador ao grupo e foram distribuídos 
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6.757 questionários para identificar os níveis individuais de intuição dos 

pesquisados; na segunda, no período de 1984 a 1988, foi solicitado que os 200 

pesquisados que obtiveram, na primeira etapa, o maior nível intuitivo, independente 

do setor de atuação, respondessem questões via e-mail ou por meio de entrevista. 

A primeira etapa da abordagem AIM caracterizou-se por um conjunto de 12 

questões fechadas, com duas opções de resposta: uma conduzia a uma habilidade 

intuitiva que representa a capacidade do tomador de decisão “para basear suas 

decisões em incógnitas ou possibilidades” (AGOR, 1989, p. 140); e outra habilidade 

denominada de pensamento e que representa a “capacidade para aplicar 

experiências a problemas, trazer fatos pertinentes, acompanhar os detalhes 

essenciais e enfrentar dificuldades com o realismo” (AGOR, 1989, p. 141). 

Cada uma das 12 questões valia 1 ponto, ou seja, era possível obter uma 

pontuação máxima de 12, e dependendo da resposta a pontuação referenciava-se a 

uma pontuação intuitiva ou pensamento (ver Figura 5). 

Figura 5 - Análise de resultado 

 

Fonte: Agor (1989, p. 140) 

Aproximadamente 48% dos questionários foram respondidos sendo 74% 

referentes ao setor público e 26% ao setor privado. O alto escalão de gestão no 

setor público obteve uma pontuação intuitiva 6,2 e no setor privado 6,5, ou seja, nos 

dois setores há a predominância da habilidade intuitiva em relação à habilidade 

denominada pensamento (AGOR, 1989). 

Na segunda etapa da abordagem AIM, caracterizada por 11 questões 

abertas, buscou-se descrever como os gestores usavam a habilidade intuitiva, o 

nível de relevância da decisão, a opção em manter sigilo ao fazer uso da intuição e 

se eram utilizadas técnicas específicas para aperfeiçoar o uso da intuição.  
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Adicionalmente também foram investigadas as situações que isoladas ou em 

conjunto, podem se beneficiar do uso da intuição. Essa identificação resultou nos 

seguintes cenários: informações que não atendem aos requisitos de qualidade, 

gerando nível de incerteza elevado; fatores elevados de risco devido a poucos 

precedentes; variáveis limitadas, não permitindo uma análise preditiva; fatos 

limitados e não elucidativos; pressões por prazo; e disponibilidade de diversas 

alternativas viáveis (AGOR, 1989). Nessas situações é possível compreender que 

o elemento cognitivo intuição, conforme já citado, poderá fazer com que o tomador 

de decisão expanda a sua percepção do campo de visão da situação em análise, 

ampliando a interpretação da realidade construída podendo obter novas escolhas de 

alternativas (FINKELSTEIN, HAMBRICK, & CANNELLA, 2009). 

Até o momento consideramos que no processo de tomada de decisão do 

indivíduo, “a decisão propriamente implica em uma reflexão final solitária, se o 

resultado for um sucesso, ele é da equipe; mas se a decisão falhar, o fracasso é do 

decisor.” (SOUSA & SHIBATA, 2011, p. 132). No entanto esses indivíduos 

encontram-se “confinados em relação ao grau de racionalidade que podem alcançar 

[...] e [...] julgam necessário reunirem-se em grupos e organizações para lidar de 

forma efetiva com o mundo à sua volta.” (DENHARDT & CATLAW, 2017, p. 121). No 

próximo tópico, para compreender o processo de tomada de decisão dos dirigentes 

públicos será necessário considerar “as decisões dos outros terem que ser incluídas 

entre as diversas condições com que cada um deles deve considerar ao tomar 

decisões.” (SIMON, 1979, p. 73).  

2.1.2 O Processo de Tomada de Decisão no Setor Público 

Em um modelo ideal de democracia representativa “o sistema eleitoral 

representa o povo enquanto o aparelho administrativo implanta a vontade do povo” 

(MILLER & DEMIR, 2007, p. 138), sendo que as decisões desse “aparelho” devem 

considerar os valores públicos ou comunitários gerando ações que atendam com 

equidade todos os cidadãos, no entanto enquanto nossos líderes políticos 

considerarem que “a soberania do povo existe lá fora; a distinção entre política e 

administração – que expressa à vontade do povo e a sua execução – será mantida” 

(DENHARDT & CATLAW, 2017, p. 271). 
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A administração pública deve “se voltar para o interesse mais amplo da 

análise do modo pelo qual as políticas tomam forma e são confirmadas e 

administradas em uma sociedade democrática” (DENHARDT & CATLAW, 2017, p. 

170). Há “a exigência que o governo e suas organizações relacionadas respondam 

ao interesse dos cidadãos impondo restrições óbvias, embora certamente 

adequadas sobre o processo de tomada de decisão.” (p. 22). E devido ao fato de 

que essas organizações públicas têm sua atuação quase exclusiva na prestação de 

serviços há dificuldade na mensuração da eficiência e na transparência das ações. 

A perspectiva racional do processo de tomada de decisão exige informações 

para que os gestores identifiquem as alternativas para o problema e as respectivas 

consequências. Essas informações não são “obviamente, um fim em si mesmo; É a 

contribuição básica para a tomada de decisões” (MINTZBERG, The Manager’s Job: 

Folklore and Fact, 1990). O estudo da racionalidade limitada ao considerar os 

estímulos ambientais e organizacionais possibilita a “compreensão mais sofisticada 

da burocracia, pois é mais adequado para vincular os procedimentos de escolha 

humana com processos políticos mais amplos” (JONES, BOUSHEY, & WORKMAN, 

2006, p. 60). 

No entanto essa racionalidade esperada é influenciada por fatores 

contraditórios como “disputa entre razão e intuição, independência e dependência, 

liberdade e controle” (DENHARDT & CATLAW, 2017, p. 150), ou seja, “as decisões 

deveriam ser racionais, mas na realidade, às vezes não são.” (ANDREWS, 2007, p. 

161) e “ao contrário do que esperamos que aconteça pela abordagem racional da 

tomada de decisão, na perspectiva política nem sempre os interesses declarados 

correspondem aos reais interesses envolvidos” (SOUSA & SHIBATA, 2011, p. 154) e 

segundo Jones; Boushey e Workman (2006) as decisões políticas podem 

ultrapassar inclusive as motivações relacionadas à “classe social, partidarismo ou 

valores culturais” (p.52). 

Segundo Dahl (1947, p. 7) ao referenciar-se à ciência da administração 

pública sugere que ela “deve derivar de uma compreensão do comportamento do 

homem na área marcada pelos limites da administração pública” sendo que essa 

área não possui uma delimitação formal, visto as ciências sociais serem 

interdependentes. Na teoria, presume-se que as decisões no setor público são 
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baseadas em um “comportamento cooperativo, onde se espera que seus membros 

orientem seu comportamento de acordo com certos fins que são considerados como 

objetivos da organização” (SIMON, 1979, p. 75). No entanto essa cooperação pode 

não atender aos objetivos pretendidos, visto os membros possuírem “preferências e 

interesses conflitantes que surgem de diferentes expectativas do futuro, diferentes 

posições dentro da organização e confrontos” (ELBANNA, 2006, p. 7) formando 

grupos em disputa pelo controle de uma “visão estratégica de uma realidade futura” 

(MERKUS, HEER, & VEENSWIJK, 2014, p. 225).  

Esses interesses políticos podem envolver escolhas “trágicas”, no sentido de 

“opções em favor de um grupo na sociedade, [que] produzem inevitavelmente 

privações para outros membros da sociedade” (PETERS, 2015, p. 27 apud FREY; 

OLIVEIRA; XIMENES; BITTENCOURT e LOTTA, 2017, p. 13). Assim sendo, para 

apreender o processo de tomada de decisão no setor público é necessário 

“compreender processos sociais complexos no nível das políticas públicas e de seus 

arranjos organizacionais, reconhecendo formalmente aspectos políticos cruciais às 

políticas públicas e administrativas” (BUENO, BRELÀZ, & SALINAS, 2016, p. 23). 

O atendimento a esses interesses é originado “de um processo de 

negociação entre indivíduos e grupos que têm interesses diversos e graus variados 

de poder para dar suporte a esses interesses” (DENHARDT & CATLAW, 2017, p. 

133), e devido a esses interesses, há possibilidades dos indivíduos “se envolverem 

em mecanismos de alinhamentos e de influência entre si, sendo que as preferências 

dos gestores mais influentes eventualmente predominam na tomada de decisão.” 

(FAÇANHA & YU, 2011, p. 65). Assim sendo, na perspectiva política, as decisões 

são negociadas por tomadores de decisão que possuem “habilidades de persuadir 

atores, com credibilidade em suas ansiedades e esperanças” e outras são 

simplesmente impostas (GOTTWEIS, 2007, p. 237) com base em interesses 

partidários e nos atores chaves (JANN & WEGRICH, 2007) que formam alianças 

para atingir seus objetivos e prevalecem as preferências dos mais poderosos. 

(ELBANNA, 2006, p. 7). 

Frey et al. (2017) ao pesquisarem as escolhas “trágicas” no setor público 

econtraram situações que demonstram que “nossa ignorância aparece na 

incapacidade de nossas grandes organizações públicas para enfrentar alguns de 
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seus problemas políticos mais sérios” (MINTZBERG, 1975, p. 12). Na saúde, onde 

“retirar de uns para dar a outros pode significar escolher a vida de uns em 

detrimento das de outros” (p.22), demonstrando a consequência que essa 

modalidade de decisão pode resultar; na educação infantil quando crianças com 

piores condições sócio econômicas podem ficar fora do sistema educacional; na 

educação superior que possui alunos de alto poder aquisitivo em escolas públicas 

excluindo os alunos sem essa condição financeira; na assistência social que 

mediante uma crise econômica gera maior dependência da população versus uma 

redução dos serviços disponibilizados; na política ambiental com o confronto entre 

preservação da natureza e o desenvolvimento econômico com geração de 

empregos; e na cultura com o direcionamento de ações para públicos específicos.  

Segundo Sousa e Shibata (2011), as decisões são levadas para o campo 

político geralmente quando nas organizações há “falta de informações, alto grau 

de incerteza, a falta de capacidade da organização em modelar adequadamente 

o problema a ser resolvido, falta de visão compartilhada da solução e a 

pressão do tempo” (p.133). Essas decisões podem impactar ainda mais o 

desempenho organizacional caso os objetivos organizacionais não estejam acima 

dos objetivos pessoais e dos conflitos entre os atores. No entanto, se o 

comportamento humano e os processos estiverem alinhados com os objetivos 

organizacionais, os resultados, independente das abordagens racional ou política, 

poderão ser idênticos (SOUSA & SHIBATA, 2011).  

Segundo Denhardt e Catlaw (2017, p.xxii) a “técnica e política andam em 

paralelo e toda decisão é política, mesmo que baseada tecnicamente”. Na Tabela 1 

são comparados os critérios de informação e ação da abordagem racional e da 

perspectiva política em função dos elementos centrais do processo de tomada de 

decisão: o problema, os objetivos, as alternativas, as análises e a decisão. 

Tabela 1- Comparação entre os elementos de uma decisão segundo a abordagem 

racional e a política 

Elementos 
Centrais 

Abordagem Racional Abordagem Política 

Problema 
Identificar claramente o 
problema. 

Controlar, conforme o interesse, o que 
será incluso ou excluso na caracterização 
do problema. 

Objetivos Definir objetivos e metas Definir objetivos de forma ambígua e se 
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clara e explicitamente. possível manter alguns deles em segredo 
ou escondidos. 

Manter os mesmos 
objetivos ao longo de todo 
o processo. 

Preparar-se para mudar de objetivos 
conforme a evolução da situação política. 

Geração 
de 
alternativas 

Gerar tantas alternativas 
quanto possível. 

Manter alternativas indesejáveis fora da 
lista. 

Tornar a alternativa preferida como a 
única possível. 

Focalizar parte das causas e ignorar 
outras que possam causar dificuldades 
políticas ou apresentem custos políticos 
elevados. 

Análise de 
alternativas 

Definir cada alternativa 
como um curso de ação 
claro. 

Usar a retórica para rotular alternativas: 
evitar parecer ter uma alternativa 
preferencial que possa gerar oposição. 

Avaliar de forma mais 
precisa e completa 
possível os custos e 
benefícios. 

Do espectro de consequências, 
selecionar aquelas cujos custos e 
benefícios façam a solução preferencial 
parecer melhor. 

Decisão 
Escolher o curso de ação 
que maximize o bem-estar 
definido pelos objetivos. 

Escolher o curso de ação que prejudique 
menos os mais poderosos e descrever 
sua escolha como a que maximiza o 
bem-estar para um público amplo. 

Fonte: Stone (2002, p. 256 apud SOUSA e SHIBATA, 2011, p.139) 

 O problema 

O problema refere-se à caracterização da questão com base na capacidade 

das instituições encarregadas de agir e no ciclo de percepção do problema público. 

O processo de “elaboração das políticas de governo deve contribuir para a resolução 

de problemas ou, pelo menos, para a redução da carga problemática” (JANN & 

WEGRICH, 2007, p. 53). No modelo racional, os sistemas administrativos buscam 

resolver os problemas com a compreensão das alternativas possíveis, conhecimento 

dos eventos relevantes externos e visualização das respectivas consequências de 

cada alternativa (SIMON, 1979). Já na perspectiva política definir com precisão qual 

é o problema evita direcionar esforços à questão errada. É necessário considerar os 

interesses entre os atores relevantes e definir ainda como o problema deve ser 

interpretado e qual a reação causará aos demais atores (SOUSA & SHIBATA, 

2011). 

 Os objetivos 
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Na abordagem racional “os valores, ou objetivos, afetados por determinada 

atividade devem ser definidos de maneira a permitir sua observação e mensuração” 

(SIMON, 1979, p. 198). E na perspectiva política, a busca por apoio de grupos pode 

representar oposição aos objetivos formulados de forma explícita, assim sendo, 

esses são definidos de modo vago e ambíguo. Os interesses entre os atores geram 

definições imprecisas de metas, mascarando as reais necessidades a serem 

atendidas e dificultando a avaliação do desempenho das políticas públicas. Os 

governos são desta forma “encorajados a evitar a definição precisa de objetivos 

porque, de outra forma, os políticos se arriscariam a assumir a culpa pelo fracasso 

óbvio.” (JANN & WEGRICH, 2007, p. 54). 

 Geração de alternativas 

Na abordagem racional devem ser relacionadas todas as possíveis 

alternativas e respectivas consequências (SIMON, 1979). O processo de geração de 

alternativas pode se pautar em “conhecimentos técnicos e contribuições do 

conhecimento especializado para questões importantes de política pública” (MILLER 

& DEMIR, 2007, p. 145), que sendo legítimos passam a contribuir para os interesses 

da sociedade. Na perspectiva política as alternativas são apresentadas segundo um 

“jogo político” baseando-se nos interesses envolvidos. Havendo algum desconforto 

com alguma alternativa, essa não é apresentada e no sentido oposto, havendo uma 

alternativa preferida, é a única a ser apresentada ficando evidenciado o impacto 

negativo referente à transparência (SOUSA & SHIBATA, 2011). 

 A análise das alternativas 

A análise refere-se à escolha entre as consequências a serem apresentadas. 

Na abordagem racional, conforme já apresentado, não é possível considerar todas 

as alternativas e nem todas as consequências por se referirem a um futuro, o qual é 

possível apenas presumir mediante a experiência adquirida (SIMON, 1979). Na 

perspectiva política é possível “rotular” as alternativas tornando-as mais 

convincentes e convenientes. No entanto, esse processo de análise sem 

profundidade e sem preocupação de possíveis contradições, gera revisões 

constantes nas políticas públicas (SOUSA & SHIBATA, 2011). 

 A decisão 
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A decisão pode ser definida como “o curso de ação preferido é aquele que 

trará melhores benefícios para toda a sociedade [...] e que, se houver sacrifícios, 

eles serão mínimos” (SOUSA & SHIBATA, 2011, p. 138). Em uma democracia 

representativa, a desconfiança, gerada pelas decisões unilaterais, desencadeia 

reações e exigência de participação nas decisões (ANDREWS, 2007) e o governo 

“não pode simplesmente ignorar o sentimento público sem arriscar a perda de 

legitimidade ou credibilidade” (JANN & WEGRICH, 2007, p. 47).  

Na abordagem racional, a redução das tensões e a geração de resultados 

estáveis baseados no atendimento aos interesses da população somente ocorre 

quando há a participação popular nas decisões de governo. A participação popular, 

com suas posições divergentes dos diversos grupos de cidadãos, seus respectivos 

níveis de educação, conhecimento e experiência de vida desempenham uma função 

essencial de aprendizagem “aumentando a racionalidade da tomada de decisão, na 

medida em que ela supera as falhas do mercado e da política, bem como as suas 

próprias fraquezas internas” (ANDREWS, 2007, p. 168). No entanto, “a mente 

humana é conservativa, buscando aplicar modelos antigos às novidades”  

(ISENBERG, 1984, p. 102) fazendo com que os gestores públicos tendam à 

resolução apenas de problemas recorrentes (GRIN & LOEBER, 2007). 

Na perspectiva política, uma decisão pode ser afetada por quais e como as 

informações são disponibilizadas. As decisões não ocorrem de forma sequencial. As 

decisões estratégicas possuem dependência de outros órgãos e/ou departamentos 

havendo influência de orientação política. Operando no âmbito dessa restrição “a 

organização tenta reduzir a incerteza em seu ambiente e perseguir as alternativas 

imediatas, disponíveis, relacionadas ao problema em questão.” (DENHARDT & 

CATLAW, 2017, pp. 132, 133). Essas alternativas imediatas permitem que sejam 

realizados pequenos ajustes ao longo do processo de tomada de decisão, podendo 

inclusive servir de estratégia “para uma eventual manipulação de informações em 

direção a cursos de ação desejados, ou para lidar com aspectos comportamentais 

envolvidos” (DENHARDT & CATLAW, 2017, p. 141) atendendo inclusive a possíveis 

pressões por tempo. 

Assim sendo, há uma complexidade das interações que compõem o processo 

de tomada de decisão no setor público, pois diferentemente da iniciativa privada, as 



37 
 

 

ações praticadas pelo indivíduo que ingressa no serviço público refletem diretamente 

na comunidade à qual ele se comprometeu a servir e agir. É exigida desses 

servidores uma dedicação “à causa da democracia” (LASSWELL, 1997, p. 15) 

deixando os interesses próprios em um segundo plano e sendo constantemente 

testados os valores éticos e morais (SULLIVAN & SEGERS, 2007). 

Conforme pudemos observar, os aspectos cognitivos e racionais do indivíduo 

o tornam um ator complexo e no setor público há uma predominância da influência 

dos grupos políticos. Sendo assim “se descrevermos como racionais as atividades 

consistentes com o alcance dos objetivos dados, então fica claro que o único 

caminho racional que resta é pautar-se pelas regras e executar as funções 

prescritas” (DENHARDT & CATLAW, 2017, p. 122).  

A identificação das situações, que segundo Sousa e Shibata (2011) são 

conduzidas para o campo político (ver Tabela 2), pode ser comparada as situações 

que se beneficiam do uso da intuição (AGOR, 1989).  

Tabela 2- Comparação de situações intuitivas e do campo político 

Situações que podem se beneficiar do uso 
da intuição 

Situações levadas para o campo 
político 

Informações que não atendem aos 
requisitos de qualidade 

Falta de informações 

Fatores elevados de risco devido a 
poucos precedentes 

Alto grau de incerteza 

Variáveis limitadas, não permitindo uma 
análise preditiva. 

Falta de visão compartilhada da 
solução 

Fatos limitados e não elucidativos 

Pressões por prazo Pressão do tempo 

Disponibilidade de diversas alternativas 
viáveis 

A falta de capacidade da 
organização em modelar 
adequadamente o problema a 
ser resolvido 

Fonte: elaborada pelo autor baseado em Agor (1989) e Sousa e Shibata (2011) 

Essa relação apresenta situações que levadas para o campo político, pode 

possibilitar que os tomadores de decisão, por meio de um processo inconsciente em 

que a memória e a experiência conduzem à intuição, identifiquem uma alternativa 

adequada (SIMON, 1989) e possibilitem o desenvolvimento de estratégias 

inovadoras (FINKELSTEIN; HAMBRICK; CANNELLA, 2009). 
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No próximo tópico, serão apresentadas as regras e as estruturas que 

integram o processo de governança pública na busca do aperfeiçoamento da 

tomada de decisão para atingir o propósito de melhoria social da população. 

2.2 A Governança Pública e suas nuances no processo de tomada de decisão 

Na década de 80, a Europa e os Estados Unidos sofreram os impactos das 

ineficiências na entrega e na falta de capital para as atividades e serviços públicos  

(ANAO, 2014). “Com o objetivo de fazer a administração pública operar como uma 

empresa privada e assim adquirir eficiência, reduzir custos e obter maior eficácia na 

prestação de serviços” (MOTTA, 2013, p. 84) foi proposta a Nova Gestão Pública. 

A Nova Gestão Pública veio propor um conjunto de reformas para atender 

não somente grupos específicos de interesse, mas fundamentalmente aos 

interesses públicos e teve como metas o uso racional dos recursos financeiros, 

promover alterações nos processos estruturais motivando e responsabilizando os 

servidores públicos por suas ações e finalmente reprimir as ações de governo 

quando ultrapassarem seus limites constitucionais (DENHARDT & CATLAW, 2017). 

Buscou-se aproveitar as boas práticas e agilidade da atividade privada com a 

terceirização de serviços e tratamento dos cidadãos como clientes. No entanto, sem 

a extinção dos controles tradicionais acabou promovendo o aumento da burocracia 

(MOTTA, 2013). Como conclusão constatou-se que “entre os órgãos públicos e os 

cidadãos, entre os setores público e privado — de fato receberam novos contornos, 

com base na privatização e na terceirização; mas as novas bases não se revelaram 

favoráveis aos cidadãos”  (KISSLER & HEIDEMANN, 2006, p. 480). 

A Nova Gestão Pública considerou como sendo a natureza do produto que é 

entregue a única diferença entre as organizações públicas e privadas. E buscou na 

transformação do modelo de gerenciamento do setor público pelo modelo de gestão 

organizacional, com aplicação de técnicas que garantiam os resultados desejados 

considerando basicamente o âmbito interno da organização (PETERS & PIERRE, 

1998). Esse modelo de gerenciamento não contempla as interferências políticas no 

processo de tomada de decisão, sendo que “o contexto da administração pública 

favorece mais a lealdade política e menos a lealdade organizacional” (MOTTA, 

2013, p. 86). 
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A Nova gestão Pública submetida às condições insatisfatórias de 

modernização da máquina pública na prestação de serviços aos cidadãos propiciou 

o surgimento de um novo modelo: a governança pública.  A governança traz novas 

tendências da administração pública e de gestão de políticas públicas, surgindo com 

uma linha ideológica de manutenção de algum grau de controle político sobre o 

serviço público, no desenvolvimento de estratégias de atuação do governo baseado 

nos processos e consequentemente considerando os atores participantes (PETERS 

& PIERRE, 1998) promovendo assim “um processo de transformação das relações 

entre governo e sociedade” (GRIN & LOEBER, 2007, p. 202). 

A governança pública é definida como “arranjos e práticas que permitem ao 

setor público estabelecer sua direção e gerenciar suas operações para alcançar os 

resultados esperados e cumprir sua responsabilidade.” (ANAO, 2014, p. 7) e o 

processo de governança como “à maneira como são tomadas as decisões numa 

sociedade e como os cidadãos e grupos interagem na formulação dos propósitos 

públicos e na implementação das políticas públicas” (DENHARDT & CATLAW, 2017, 

p. 293). 

Na implementação das políticas públicas deve ser considerada a relação 

entre o cidadão e a administração pública. Essa relação passa a ser denominada de 

contrato quando o cidadão, denominado de principal, ao buscar o atendimento às 

suas expectativas junto à administração pública, denominada de agente “envolve a 

delegação de alguma autoridade de decisão ao agente” (JENSEN & MECKLING, 

1976, p. 5). Essa relação de agência, como é conhecida, envolve além dos custos 

de monitoramento “alguma divergência entre as decisões do agente e as decisões 

que maximizariam o bem-estar do principal” (JENSEN & MECKLING, 1976, p. 5). 

Os cidadãos, na busca por seus direitos, buscam atuar com diversos grupos 

como “organizações comunitárias, cooperativas, organizações que atuam em 

questões específicas, organizações de serviços, partidos políticos, escolas, 

entidades de caridade e grupos profissionais” (CROSBY, 1999, p. 3). Essa 

variedade de grupos exigiu a descentralização do setor público segmentando as 

atividades em diversos órgãos e entidades. Assim sendo, há a necessidade do 

controle adequado das normas e regras de governança aplicadas em todos esses 

órgãos e entidades (IFAC, 2001), visto que o poder do estado exercido “por meio de 
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leis, regras e regulamentos detalhados perdeu seu controle e está sendo substituído 

por novas ideias sobre uma governança descentralizada baseada na 

interdependência, negociação e confiança.” (MINTZBERG, 1975, pp. 195, 196). 

A governança de redes tem como atores as organizações e tem como foco de 

atuação “um processo complexo no qual os objetivos conflitantes dos indivíduos 

(alguns dos quais podem "representar" outras organizações) são trazidos para o 

equilíbrio dentro de um quadro de relações contratuais” (JENSEN & MECKLING, 

1976, p. 12).  

Essa modalidade de governança em rede refere-se a “grupos de três ou mais 

organizações legalmente autônomas que trabalham juntas para alcançar não só 

seus próprios objetivos, mas também um objetivo coletivo” (PROVAN & KENIS, 

2007, p. 231). Essas organizações passam a buscar “um processo de barganha 

entre as empresas participantes do arranjo ou seus respectivos gestores, cada um 

considerando os benefícios de fazer parte da cooperação e com isso atingir seus 

objetivos individuais.” (ROTH et al., 2012, p. 114). A governança está preocupada 

com estruturas e processos para tomada de decisão, responsabilidade, controle e 

comportamento no topo das organizações (IFAC, 2001, p. 1) sendo fundamental a 

consciência do pessoal das agências que “sua capacidade de agir pode ser 

prejudicada por decisões feitas em outro lugar no sistema de governança” 

(DENHARDT & CATLAW, 2017, p. 22). 

Há três formas de governança em rede: a primeira e mais comum é a rede 

governante participante. Essa forma pode envolver a maioria dos membros da rede, 

não havendo formalmente uma entidade de governança coordenando. No entanto é 

possível existir dois extremos: rede altamente descentralizada, denominada de 

participantes compartilhados com a interação efetiva da maioria ou mesmo a 

totalidade dos membros da rede. No entanto, devido a ineficiências da governança 

compartilhada, pode surgir no outro extremo, uma organização coordenando de 

forma centralizada as decisões chaves, dando origem à segunda rede, denominada 

rede governante líder. A terceira rede é denominada organização administrativa de 

rede (NAO). Há nessa forma uma organização (NAO) não membro que 

desempenha, por um mandato ou para um propósito exclusivo, o papel de 

coordenação e manutenção da rede (PROVAN & KENIS, 2007). 
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A adoção de uma determinada forma de governança em rede depende de 

“quatro contingências estruturais e relacionais principais: confiança, tamanho 

(número de participantes), consenso de objetivos e a natureza da tarefa 

(especificamente, a necessidade de competências de nível de rede)” (PROVAN & 

KENIS, 2007, p. 237). No entanto, independente da forma de governança em rede, 

para que o processo de tomada de decisão atenda ao propósito chave do setor 

público de melhoria social faz-se necessário seguir os pontos chaves (ver Figura 6) 

que contribuem para resultados gerais da boa governança. 

Figura 6 – Pontos chave que contribuem para resultados gerais de boa 

governança 

 

Fonte: Anao (2014, p.18).  

A orientação ao desempenho gerindo com eficiência os recursos, 

mensurando os riscos na busca de ações inovadoras e buscando uma melhoria 

contínua no desempenho de suas ações para alcançar o máximo em resultados; o 

compartilhamento de responsabilidades buscando que a parceria entre as partes 

interessadas resulte em benefícios mútuos; a integridade é baseada na 

honestidade e objetividade sendo refletida nos processos de tomada de decisão e 

na confiabilidade das demonstrações de desempenho (IFAC, 2001, p. 12); e 

finalmente a abertura de acesso a informações completas, precisas e 

transparentes provendo confiança em relação aos processos de tomada de decisão 

e ao acompanhamento das ações realizadas pelo setor público (IFAC, 2001, p. 12) e 

monitoradas pelas estruturas formais de auditoria, controle e regulamentação e pela 

própria população (ANAO, 2014). São necessários assim “níveis adequados de 

abertura, transparência e integridade para garantir que as partes interessadas 
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tenham confiança nos processos e ações de tomada de decisão do setor público.” 

(ANAO, 2014, p. 17). 

Relativo às informações completas, precisas e transparentes é fundamental 

destacar que “ter informação torna-se relevante quando há capacidade de interpretá-

la e tomar decisão” (TORRES JÚNIOR & MOURA, 2011, p. 13). Essa relevância das 

informações no processo de tomada de decisão será apresentada no próximo 

tópico. 

2.2.1 As informações 

A informação tem por definição ser “uma relação situacional, observada entre 

sujeito e objeto, que torna possível a seleção da ação pela qual o próprio sujeito 

pode atingir alguma espécie de valor de uso” (MASUDA, 2010, p. 73) e cada sujeito, 

ou seja, o observador terá uma percepção distinta do objeto, visto “nem toda a 

informação no campo de visão ser registrada do mesmo modo” (FINKELSTEIN, 

HAMBRICK, & CANNELLA, 2009, p. 44). Sendo assim, as organizações devem 

estabelecer um conjunto de métricas objetivas e subjetivas para a avaliação das 

informações corporativas (PIPINO, YANG, & WANG, 2002), considerando os fatores 

de precisão, integridade, confiabilidade, relevância e a conferência, e ainda nos 

casos de informação eletrônica, de um acesso seguro (PINHEIRO, 2004).  

O processo de avaliação das informações refere-se aos ambientes internos e 

externos à organização, sendo necessário criar um monitoramento contínuo de 

qualidade da informação, devido às mudanças no desempenho organizacional que 

também podem gerar novas informações e exigir decisões e redirecionamentos das 

ações (CHAKRAVARTHY & WHITE, 2002).  

Essa volatilidade da informação exige o estabelecimento de métricas de 

avaliação que ficou evidente no 7º estudo EMC Digital Universe (EMC, 2014), que 

busca “quantificar e prever o volume de dados produzido anualmente no mundo” e 

revelou que em 2013 foram considerados dados confiáveis em apenas 22% do 

volume dimensionado e que menos de 5% foram de fato analisados, demonstrando 

(ver Figura 7) a carência de fontes potenciais de informação confiáveis e que apesar 

da importância da informação, o processo de tomada de decisão normalmente fica 
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restrito a poucas fontes e sem profundidade de análise, restringindo a abrangência 

da racionalidade (EISENHARDT & ZBARACKI, 1992). 

Figura 7 - Potenciais fontes de informações 

 

Fonte: Anao (2014, p.25).  

As informações possibilitam aos gestores públicos tomarem decisões bem 

informadas, sólidas e defensáveis. As análises feitas com base nessas informações 

podem resultar no desenvolvimento de novas políticas com alocação racional de 

recursos, minimização dos riscos referentes às ações realizadas e atendimento às 

necessidades identificadas (ANAO, 2014). Há a necessidade de acesso às 

informações do setor público por todos os atores, desde o “envolvimento entre os 

níveis tático e estratégico, uma situação fundamental para que interpretações 

errôneas não se traduzam em grandes ou até mesmo irreversíveis perdas” (LIMA, 

2011, p. 45) e o acesso da população no sentido de “promover transparência e 

responsabilidade, e abre oportunidades para novos conhecimentos políticos” 

(ANAO, 2014, p. 25). 

Há ainda situações em que o dirigente, que se encontra sob forte pressão, 

necessita agir sem informações suficientes ou adequadas, acentuando o nível de 

risco da decisão. Nesses casos podem ocorrer “relações de dados não óbvios, 

tendendo-se a preconceituosas e ilusórias correlações” (ISENBERG, 1984, p. 109) 
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ou ainda a postergação ou “paralisia por análise” (HARPER, 1988, p. 115) na 

complexa tarefa de realizar escolhas.  

No próximo tópico será explorado esse processo de governança no âmbito do 

governo brasileiro. 

2.2.2 O Processo de Governança Pública no Brasil 

A Constituição Federal de 1988 criou as condições necessárias à governança: 

no artigo 2º determinou os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, 

estabelecendo o funcionamento independente e harmônico entre eles; no artigo 5º 

definiu os direitos e garantias fundamentais dos cidadãos; no artigo 18 estabeleceu 

a organização político-administrativa; e no artigo 70 instituiu as estruturas de 

controle externo e controle interno de cada Poder (BRASIL, 2014). 

No entanto, o estatuto jurídico que estabelece as práticas de governança das 

empresas públicas e sociedades de economia mista, foi publicado somente em 2016 

com a lei federal nº 13.303 (BRASIL, 2016). A lei basicamente “institui regras de 

governança corporativa; novo marco regulatório para licitações e contratos; 

estruturas, práticas de gestão de riscos, compliance e de controle interno; e 

mecanismos de proteção de acionistas.” (PWC , 2017). 

O Tribunal de Contas da União (TCU) é a entidade de controle externo do 

Governo Federal composto de 9 Ministros com a missão de “acompanhar a 

execução orçamentária e financeira do país e contribuir com o aperfeiçoamento da 

Administração Pública em benefício da sociedade” (TCU, 2018). O TCU elaborou um 

“documento que reúne e organiza boas práticas de governança pública que, se bem 

observadas, podem incrementar o desempenho de órgãos e entidades públicas” 

(BRASIL, 2014, p. 6) propondo (ver Figura 8) um sistema de governança em órgãos 

e entidades da administração pública. 

O conselho de administração, conforme previsto no artigo 24 da lei federal nº 

13.303, possui competências referentes às: decisão envolvendo práticas de 

governança corporativa, relacionamento com partes interessadas, política de gestão 

de pessoas e código de conduta; gestão de riscos com base na integridade das 

informações contábeis e financeiras e ocorrência de corrupção e fraude; definição de 
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política de comunicação visando a eliminar risco de contradição entre informações 

de diversas áreas além da avaliação da administração executiva (BRASIL, 2016). 

Esse núcleo central da governança corre o risco de uma “inércia criativa, em que os 

conselheiros continuam fazendo o que sempre fizeram, sem se preocupar com a 

criatividade, a inovação, o diferenciado, o impactante” (OLIVEIRA, 2015, p. 45)e 

podem causar consequências à sociedade, que necessitam ser mensuradas em 

relação aos objetivos e impactos pretendidos (JANN & WEGRICH, 2007). 

Figura 8 - Sistema de Governança em órgãos e entidades da administração pública 

 

Fonte: Brasil (2014) 

A administração executiva define missão, visão e valores direcionando as 

ações às áreas operacional e tática para atender às “metas previstas no plano 

plurianual, a execução dos programas de governo e os orçamentos” (BRASIL, 1988) 

contando com o apoio de entidades internas como os comitês e comissões. 

O processo de auditoria das ações é composto de uma estrutura interna que 

desempenha o monitoramento contínuo dos riscos das atividades podendo ser 

apoiado pela ouvidoria e atua em sintonia com o conselho fiscal na “fiscalização dos 

atos da administração” (OLIVEIRA, 2015, p. 68). A auditoria externa é responsável 

por auditar as ações de governo de forma independente. E para as atividades de 
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controle e regulamentação, foram instituídas instâncias específicas como, por 

exemplo, os Tribunais de Contas (BRASIL, 2014). 

No contexto da governança pública, a sociedade no papel de “principal” 

delega à administração pública a “autoridade para administrar os ativos e os 

recursos públicos” (BRASIL, 2014, p. 27). Vale ressaltar que os cidadãos brasileiros 

contribuem com tributos, previstos no artigo 145 da Constituição Federal (BRASIL, 

1988), destinados ao funcionamento desse aparelho administrativo para 

atendimento aos interesses públicos. Tributos estes, que no ano de 2016 

comprometeram 41,80% dos rendimentos individuais anuais (AMARAL; OLENIKE; 

AMARAL; YAZBEK, 2017). 

O agente possui informações ou percepções distintas (FINKELSTEIN, 

HAMBRICK, & CANNELLA, 2009) do principal podendo resultar em decisões 

influenciadas por desejos, momentos de estresse, ansiedade  (SIMON, 1989) e 

conflitos de interesses (JENSEN & MECKLING, 1976). Para o agente, esses 

interesses são ainda mais acirrados devido à formação de alianças com pessoas 

poderosas, visando à ascensão ao poder. O principal, dentro da sua realidade 

social, também é submetido a fatores similares acrescidos de um sentimento de 

esperança depositado na urna eleitoral. 

O comportamento do agente deve ser baseado em definições constantes no 

artigo 37 da Constituição Federal que prevê a obediência aos “princípios de 

legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência” (BRASIL, 

1988). No setor público as atribuições de direção, chefia e assessoramento são 

regulamentadas pela Emenda Constitucional 19, que no artigo 37, inciso V define 

que funções de confiança devem ser exercidas “exclusivamente por servidores 

ocupantes de cargo efetivo, e os cargos em comissão” e no inciso II estabelece que 

“o cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de 

provas ou de provas e títulos [...] ressalvadas as nomeações para cargo em 

comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração” (BRASIL, 1998). 

Com base no exposto, no processo de tomada de decisão compreende-se 

que o indivíduo é influenciado pelos fatores racionais e psicológicos como a 

intuição que pode possibilitar a esse processo “abordagens mais radicais e 

estratégias inovadoras” (FINKELSTEIN, HAMBRICK, & CANNELLA, 2009, pp. 68, 
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69). A decisão do indivíduo pode ser influenciada por outros agentes (ver Figura 9) 

como os grupos, as estruturas internas da organização e no caso do setor público, 

as demais organizações atuando em governança em rede que “trabalham juntas 

para alcançar não só seus próprios objetivos, mas também um objetivo coletivo” 

(PROVAN & KENIS, 2007, p. 231). 

Figura 9–O processo de tomada de decisão e a governança pública 

 

Fonte: elaborado pelo autor com base em Façanha e Yu (2011), Brasil (2014) e Brasil (1988). 

Esse objetivo coletivo deve ser a melhoria social e que para ser atingido 

necessita de “arranjos e práticas que permitam ao setor público estabelecer sua 

direção e gerenciar suas operações para alcançar os resultados esperados e 

cumprir sua responsabilidade.” (ANAO, 2014, p. 7). A governança traz consigo 

pontos chaves que podem suportar os princípios básicos de governabilidade: a 

orientação ao desempenho pode suportar a eficiência que prevê os deveres dos 

responsáveis pela execução dos serviços públicos em garantia aos direitos dos 

usuários; a abertura, transparência e integridade em que a legalidade prevê o 

respeito à lei nas atividades desempenhadas, a moralidade supõe o respeito à ética 

em suas ações e a publicidade subentende a divulgação ampla das decisões e 

ações; e finalmente o compartilhamento de responsabilidades com a 

impessoalidade que prevê um tratamento igualitário aos “que se encontrem em 

idêntica situação jurídica” (CARVALHO FILHO, 2011, p. 20). 

Segundo Finkelstein, Hambrick e Cannella (2009) os fatores psicológicos e as 

experiências observáveis do indivíduo influenciam o campo de visão, a seletiva 
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percepção da informação, a percepção da realidade impactando nas escolhas 

realizadas e consequentemente no desempenho organizacional. Esse desempenho 

organizacional segundo Provan e Kenis (2007, p. 231) pode ser influenciado pelo 

trabalho conjunto das organizações que, apoiadas por processo de governança em 

rede, buscam “alcançar não só seus próprios objetivos, mas também um objetivo 

coletivo”. Lussier e Achua (2011) complementam esse raciocínio propondo que esse 

desempenho da organização depende das atividades dos grupos e da motivação e 

produtividade de cada um dos indivíduos e de forma similar pode promover reflexos 

no desempenho dos indivíduos e/ou grupos. Ou seja, há um ciclo contínuo e de dois 

sentidos de dependência entre organização, grupo e indivíduo no processo de 

tomada de decisão e o indivíduo poderá fazer uso da intuição na busca de um 

caminho capaz de gerar novas ideias para esse processo. 
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3 METODOLOGIA 

Neste capítulo, são apresentadas as etapas de pesquisa realizadas para 

compreender como os gestores públicos percebem as influências da intuição, da 

perspectiva política e da governança no processo de tomada de decisão no contexto 

do setor público Executivo do Estado do Paraná. 

3.1 Especificação do Problema 

Neste tópico são apresentadas a questão de pesquisa, as perguntas de 

pesquisa e as definições constitutiva e operacional das categorias analíticas. 

3.1.1 Questão de Pesquisa 

A questão de pesquisa é compreender como os gestores percebem as 

influências da intuição, da perspectiva política e da governança no processo de 

tomada de decisão no contexto do setor público Executivo do Estado do Paraná. 

A teoria apresentou os fatores individuais, entre eles a intuição; fatores de 

grupos, entre eles a perspectiva política; e o fator organizacional governança pública 

que influenciam o processo de tomada de decisão. Para responder à questão de 

pesquisa, com base nos fatores identificados, no contexto do Poder Executivo do 

Estado do Paraná, são dissociadas as perguntas de pesquisa.  

3.1.2 Perguntas de Pesquisa 

As seguintes perguntas de pesquisa foram formuladas: 

 

 Qual é a percepção da influência da perspectiva política no processo de 

tomada de decisão? 

 Qual é a percepção da influência da governança pública no processo de 

tomada de decisão? 

 Qual é a percepção do uso da intuição no processo de tomada de 

decisão? 
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3.1.3 Definição das Categorias Analíticas 

As seguintes categorias de análise foram identificadas: 

 

Processo de tomada de decisão 

Definição Constitutiva: “o processamento mental que leva à seleção de uma 

entre várias ações (escolhas)” (NEWELL & SHANKS, 2014, p. 2) objetivando “(i) 

aumentar as chances de sucesso (ii) minimizar as chances de fracasso e, se mesmo 

assim, o risco diminuído não evitar o erro, (iii) aprender com ele e não repeti-lo” 

(TORRES JÚNIOR & MOURA, 2011, p. 21). 

Definição Operacional: na revisão bibliográfica foi identificado um conjunto de 

situações que apoiaram a compreensão do objetivo do projeto. Essas situações 

foram transportadas para a entrevista, buscando identificá-las nas decisões 

tomadas, em situações reais, pelos entrevistados. Identificaram-se dados 

secundários em divulgação nas situações de balanceamento de riscos das 

alternativas e pressão para a tomada de decisão. 

 

Governança Pública  

Definição Constitutiva: “estruturas e práticas que permitem definir direção, 

cumprir obrigações e gerenciar operações para alcançar resultados esperados” 

(ANAO, 2014, p. 7). 

Definição Operacional: foi inicialmente descrita a definição de governança 

pública. Na sequência foi utilizada a técnica de entrevista para investigar a 

percepção do entrevistado sobre a influência da governança pública no processo de 

tomada de decisão. 

 

Perspectiva Política 

Definição Constitutiva: “um processo de negociação entre indivíduos e grupos 

que tem interesses diversos e graus variados de poder para dar suporte a esses 

interesses” (DENHARDT & CATLAW, 2017, p. 133). 

Definição Operacional: foi inicialmente descrita a definição de perspectiva 

política incluindo os elementos centrais de análise de alternativas e decisão. Na 

sequência foi utilizada a técnica de entrevista para investigar a percepção do 
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entrevistado sobre a influência da perspectiva política no processo de tomada de 

decisão. 

Intuição 

Definição Constitutiva: a intuição pode ser compreendida como a alternativa 

de ação que surge quando o “subconsciente recupera fragmentos enterrados de 

conhecimentos e experiências, os quais se fundem em uma nova informação” 

(ROWAN, 1986, p. 81). 

Definição Operacional: na revisão bibliográfica, foram identificadas as 

situações que no processo de tomada de decisão podem beneficiar-se da intuição. 

Adicionalmente também foram investigadas as situações que isoladas ou em 

conjunto, podem se beneficiar do uso da intuição: informações que não atendem 

aos requisitos de qualidade, gerando nível de incerteza elevado; fatores 

elevados de risco devido a poucos precedentes; variáveis limitadas, não 

permitindo uma análise preditiva; fatos limitados e não elucidativos; pressões 

por prazo; e disponibilidade de diversas alternativas viáveis (AGOR, 1989). 

Essas situações foram transportadas para a entrevista, buscando identificá-las nas 

decisões tomadas, em situações reais, pelos entrevistados. Na sequência foi 

descrita a definição de intuição e utilizou-se a técnica de entrevista para investigar a 

percepção do entrevistado sobre o uso da intuição no processo de tomada de 

decisão. Identificaram-se dados secundários, em divulgação de homenagem para 

clube de futebol, resultante de uma decisão baseada no uso da intuição. 

Habilidade Intuitiva do Dirigente 

Definição Constitutiva: A habilidade intuitiva representa a capacidade do 

tomador de decisão “para basear suas decisões em incógnitas ou possibilidades” 

(AGOR, 1989, p. 140). 

Definição Operacional: para avaliar a habilidade intuitiva dos pesquisados foi 

aplicado questionário referente à abordagem AIM – Agor’s Intuitive Management 

Survey (ver Tabela 3), composto de um conjunto de 12 questões objetivas (ver 

Tópico 2.1.1.2.1). 

Tabela 3 - Compreensão da intuição 

1. Quando trabalhando em um projeto, você prefere: 
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 A) ser informado qual é o problema, mas ser deixado livre para decidir como 

resolvê-lo.  

 B) obter instruções muito claras sobre como proceder para resolver o 

problema antes de começar.      

2. Quando trabalhando em um projeto, você prefere trabalhar com colegas que são: 

 A) realistas.     

 B) imaginativos.      

3. Você mais admira as pessoas que são:    

 A) criativas.     

 B) cuidadosas.    

4. Os amigos que você escolhe tendem a ser:   

 A) sérios e muito trabalhadores. 

 B) empolgados e muitas vezes emotivos. 

5. Quando você pede a um colega conselhos sobre um problema que você tem, 

você: 

 A) raramente ou nunca fica chateado se ela ou ela questionar suas 

suposições básicas. 

 B) muitas vezes fica chateado se ele ou ela questiona suas suposições 

básicas. 

6. Quando você inicia o seu dia, você: 

 A) raramente faz ou segue um plano específico. 

 B) geralmente primeiro faz um plano a seguir. 

7. Quando se trabalha com números você acha que você:  

 A) raramente ou nunca comete erros. 

 B) muitas vezes comete erros. 

8. Você acha que você:     

 A) raramente sonha acordado durante o dia e realmente não gosta de fazê-

lo quando você faz isso. 

 B) frequentemente, sonha acordado durante o dia e desfruta de fazê-lo. 

9. Quando se trata de um problema, você: 

 A) segue as instruções ou regras, quando são dadas a você. 

 B) muitas vezes aprecia contornar as instruções ou regras quando elas são 

dadas a você. 
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10. Quando você está tentando montar algo, você prefere ter: 

 A) passo a passo instruções escritas sobre como montar o item. 

 B) uma imagem de como o item é suposto para ver como é montado. 

11. Você acha que a pessoa que mais irrita você é aquela que parece ser: 

 A) desorganizada.    

 B) organizada.    

12. Quando uma crise inesperada aparece que você tem de lidar, você: 

 A) sente-se preocupado com a situação. 

 B) sente-se excitado pelo desafio da situação. 

Fonte: Agor (1989, p. 134-135) 

3.2 Delimitação e Design da Pesquisa 

A pesquisa visou explorar o processo de tomada de decisão e utilizou a 

técnica de coleta denominada entrevista, ou seja, conversas focadas em questões 

de um determinado objeto de pesquisa (DEMARRAIS & LAPAN, 2004). Por desejar 

“obter conhecimentos aprofundados dos participantes sobre fenômenos, 

experiências ou conjuntos de experiências particulares” (p. 52) foram realizadas 

entrevistas individuais qualitativas. E por buscar nas entrevistas “apreender as 

ligações entre as diferentes variáveis, funcionando segundo o processo dedutivo e 

facilitando a construção de novas hipóteses” (BARDIN, 2000, p. 99) a pesquisa foi 

classificada como exploratória. 

3.2.1 Critérios de Escolha dos Entrevistados 

No contexto da administração pública brasileira, o Poder Executivo possui 

em sua estrutura as esferas Federal, Estadual e Municipal sendo responsável por 

executar os serviços públicos para satisfazer às necessidades da sociedade (DI 

PIETRO, 2013). O Poder Executivo regula a estruturação, as atribuições e o 

funcionamento dos órgãos da Administração Direta e da Indireta composta por 

autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista (BRASIL, 1967) e as 

fundações públicas, incluídas pela lei federal nº 7.596, de 1987. 

Com a Emenda Constitucional nº 16, de 4 de junho de 1997, passou haver 
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mudanças dos representantes do povo, para o Poder Executivo, a cada quatro anos 

(BRASIL, 1997). E presume-se que os cidadãos tenham “escolhas políticas claras e 

disposição para exercer seu poder por meio da participação em eleições” (MILLER & 

DEMIR, 2007, p. 138).  

Para tornar-se um possível representante público, a ser eleito pelo voto direto 

da sociedade, é necessário entre as condições de elegibilidade, previstas no artigo 

14, parágrafo 3º da Constituição Federal, que o candidato seja filiado a um partido 

político  (BRASIL, 1988). E segundo a lei federal nº 9.096, de 19 de setembro de 

1995, em seu artigo 1º é definido que os partidos políticos destinam-se “a assegurar, 

no interesse do regime democrático, a autenticidade do sistema representativo e a 

defender os direitos fundamentais definidos na Constituição Federal.” e no artigo 14 

prevê que o partido político “é livre para fixar, em seu programa, seus objetivos 

políticos e para estabelecer, em seu estatuto, a sua estrutura interna, organização e 

funcionamento” (BRASIL, 1995). Esses partidos políticos podem influenciar o 

processo formal de planejamento das ações do Poder Executivo com a proposição 

de emendas individuais de parlamentares, limitadas a um teto da receita corrente 

líquida conforme previsto no artigo 166, parágrafo 9º, da Emenda Constitucional 

nº86 (BRASIL, 2015a).  

Assim sendo, presume-se que o candidato a um cargo no Poder Executivo, 

ao escolher uma filiação partidária, deva compreender que os objetivos políticos do 

partido devem influenciar as propostas a serem apresentadas aos eleitores durante 

o processo eleitoral. O Poder Executivo necessita realizar seu planejamento 

observando que os recursos são sempre menores do que as necessidades da 

sociedade e buscando a reduzir o desperdício e a ineficiência dos serviços a serem 

prestados. A Constituição Federal define os instrumentos de planejamento dos 

gastos dos governos e no artigo 165 da Constituição Federal está previsto que deve 

ser elaborado o plano plurianual (PPA) que “define as políticas públicas [...] com 

base nos compromissos firmados na eleição” para um período de 4 anos (BRASIL, 

2015b). E seguindo esse planejamento, são elaboradas as metas e prioridades 

anuais por meio da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e da Lei Orçamentária 

Anual (LOA). 
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No caso específico do Estado do Paraná, a lei estadual nº 6174 de 16 de 

novembro de 1970, estabelece o regime jurídico dos funcionários civis do Poder 

Executivo e define em seu artigo 12, parágrafo 1º que os cargos em comissão “são 

providos através de livre escolha do Chefe do Poder Executivo, por pessoas que 

reúnam as condições necessárias à investidura no serviço público e competência 

profissional” (PARANÁ, 1970), ou seja, o representante eleito irá decidir os agentes 

responsáveis por dirigir, chefiar e assessorar o seu plano de governo. E a lei 

estadual nº 8485 de 3 de Junho de 1987, estabelece no artigo 5º que o Poder 

Executivo do Estado do Paraná é exercido pelo Governador do Estado e 

representado pela administração direta e pela administração indireta. E no parágrafo 

2º define que o Governador é auxiliado diretamente pelos “Vice-Governador e os 

Secretários de Estado, e a estes os Diretores-Gerais de Secretarias de Estado e o 

dirigente principal de cada uma das entidades da administração indireta” (PARANÁ, 

1987). 

Conforme apresentado, no setor público “as preferências dos gestores mais 

influentes eventualmente predominam na tomada de decisão.” (FAÇANHA & YU, 

2011, p. 65). Essa influência motivou a busca, na complexidade do ambiente 

público, pela percepção dos dirigentes referente às experiências pessoais no 

processo de tomada de decisão.  

O critério utilizado para escolha dos entrevistados foi: dirigentes pertencentes 

às administrações direta e indireta do Poder Executivo do governo do Estado do 

Paraná. Essa escolha foi definida prioritariamente pela responsabilidade desses 

dirigentes em executar os serviços públicos para satisfazer às necessidades da 

sociedade (DI PIETRO, 2013) e pela acessibilidade do pesquisador a esses que 

possuem o poder de tomada de decisão no nível público estratégico.  

O dirigente 1 (D1) tem 70 anos de idade e ingressou no setor público em 1966 

por meio de concurso. Tem atuado por mais de uma gestão de governo, 

completando um total de 15 anos no cargo. O dirigente, além de fazer parte da 

diretoria executiva da organização, assume a posição de dirigente na ausência do 

titular, tendo nesses períodos a responsabilidade pelas decisões de diretor-

presidente. 
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A dirigente 2 (D2) tem 52 anos de idade e ingressou em 1988 no setor público 

por meio de concurso, estando no cargo faz aproximadamente 5 anos.  

A dirigente 3 (D3) tem 53 anos de idade e ingressou em 1992 no setor público 

por meio de concurso, estando no cargo atual faz 7 anos.  

O dirigente 4 (D4) tem 54 anos de idade e ingressou no setor público em julho 

de 2015 por meio de nomeação.  

O dirigente 5 (D5) tem 59 anos de idade e ingressou em 1987 no setor público 

por meio de concurso, estando no cargo atual faz 7 anos.  

3.2.2 Delineamento e Etapas da Pesquisa 

Para compreender a percepção dos gestores públicos sobre as influências da 

intuição, da perspectiva política e da governança no processo de tomada de decisão 

no contexto do setor público Executivo do Estado do Paraná a pesquisa foi realizada 

no nível do indivíduo, representado pelo dirigente da administração direta ou 

indireta do Poder Executivo do governo do Estado do Paraná e tem como unidade 

as decisões. Por tratar-se da percepção individual do entrevistado foi necessário 

“entrevistar as pessoas para descobrir coisas que não podem ser observadas 

diretamente. [...] Não podemos observar comportamentos que ocorreram em algum 

momento anterior” (PATTON, 2002, p. 341).  

Foi realizada uma única etapa de pesquisa contendo dois momentos: o 

momento 1 buscou descrever como os dirigentes públicos percebem as influências 

da intuição, da perspectiva política e da governança no processo de tomada de 

decisão no contexto do setor público Executivo do Estado do Paraná. O momento 2 

buscou complementar a compreensão da influência da intuição com a identificação 

do nível de habilidade intuitiva individual dos dirigentes públicos pesquisados no 

processo de tomada de decisão.  

3.2.3 Métodos e técnicas de coleta dos dados 

A pesquisa foi realizada no período de 21/11/2017 à 10/01/2018, com 5 

dirigentes (ver Tabela 4) do Poder Executivo do governo do Estado do Paraná. 
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Tabela 4 - Tabela de Dirigentes 

Dirigente Gênero Data 
Tempo de 
Entrevista 

Dados Secundários 

D1 Masculino 21/11/2017 01h22min  

D2 Feminino 05/12/2017 00h39min  

D3 Feminino 13/12/2017 00h57min 
Divulgação de projeto social no 
site do Ministério Público do 
Paraná. 

D4 Masculino 18/12/2017 00h28min 

Divulgação no Jornal Gazeta do 
Povo para extinção de cargos e 
homenagem para clube de 
futebol. 

D5 Masculino 10/01/2018 00h43min  

Fonte: elaborado pelo autor. 

O tempo médio das entrevistas foi aproximadamente 50 minutos, com um 

máximo de 1 hora e 22 minutos e um mínimo de 28 minutos. As entrevistas 

ocorreram no ambiente de trabalho do dirigente, ocorrendo apenas em D3 uma 

interrupção temporária para atendimento às demandas internas. 

Para obter respostas às perguntas de pesquisa foram inicialmente 

formalizados o acordo de confidencialidade e a autorização para a gravação, sendo 

informada a possibilidade de exclusão de trechos gravados.  

O momento 1 (ver Apêndice 7.1.1) foi iniciado buscando-se um elo de 

comunicação com o entrevistado adotando-se uma pergunta “quebra-gelo”. Na 

sequência foram realizadas perguntas, com um roteiro de entrevista semiestruturado 

na ordem de questionamento, registradas por meio de gravação de áudio e 

anotações. Ao longo da entrevista foram inseridos pontos de esclarecimento (PE) 

dos conceitos de intuição, perspectiva política e governança (ver Figura 10). Esse 

procedimento deu a oportunidade aos entrevistados para organizarem os 

pensamentos (PATTON, 2002). Durante a condução da entrevista e as ideias sendo 

apresentadas, questões foram incluídas ou mesmo excluídas (MERRIAM, 2009, p. 

90). 

Para o momento 2 foi disponibilizado um notebook contendo o questionário 

modelo de compreensão da intuição AIM – Agor’s Intuitive Management Survey (ver 

Tabela 3) para preenchimento. 
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3.2.4 Procedimentos de Tratamento e Análise dos Dados 

A análise qualitativa “corresponde a um procedimento mais intuitivo, mas 

também mais maleável e mais adaptável, a índices não previstos ou à evolução das 

hipóteses” (BARDIN, 2000, p. 115) não sendo a análise realizada sobre a frequência 

de aparição desses índices (tema, palavra, personagem, etc.). As mensagens 

expressas nas entrevistas são formadas de componentes objetivos e subjetivos, 

possuindo significados que precisam ser interpretados.  “A análise de conteúdo é um 

conjunto de técnicas de análise das comunicações, visando obter por procedimentos 

sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens” (BARDIN, 2000, 

p. 42).  

Sendo assim, foram adotadas as perguntas de pesquisa como sendo o índice 

de análise. Buscou-se na interpretação das respostas, obtidas por meio das 

entrevistas, realizar inferências sobre a realidade percebida. 

No momento 1 (ver Figura 10) buscou-se compreender as percepções do 

dirigente, no processo de tomada de decisão. Para compreender a percepção do 

uso da intuição, inicialmente foram detectadas situações que, segundo Agor (1989), 

podem beneficiar-se do uso da intuição. Adicionalmente buscou-se compreender 

decisões que tenham sido contrárias à alternativa mais adequada, e que percepções 

de hipóteses baseadas em dados presumidos poderiam conduzir a inferência do uso 

da intuição (FINKELSTEIN, HAMBRICK, & CANNELLA, 2009). Em seguida buscou-

se compreender o impacto da perspectiva política no nível de grupo; e finalmente o 

impacto do processo da governança pública no nível da organização.  
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Figura 10 - Momento 1 e Momento 2 

 

Fonte: elaborado pelo autor. 

No momento 2, os dirigentes preencheram um questionário relativo à primeira 

etapa da abordagem AIM – Agor’s Intuitive Management Survey (AGOR, 1989). Os 

resultados permitiram identificar os níveis individuais de habilidade intuitiva dos 

gestores públicos pesquisados complementando a percepção do uso da intuição. 

Os resultados permitiram ainda comparar os níveis das habilidades intuitivas 

individuais com a média obtida na pesquisa realizada com os gestores seniores, de 

alto escalão de organizações pertencentes ao setor público, no período de 

1981/1988 das regiões da Califórnia, Flórida, Michigan, Texas e da cidade de 

Phoenix referentes à primeira etapa da abordagem AIM – Agor’s Intuitive 

Management Survey, (ver tópico 2.1.1.2.1) e complementar as inferências em 

relação à percepção do uso da intuição obtidas no momento 1. 

3.3 Limitações e Dificuldades da Pesquisa 

A escolha dos entrevistados foi baseada nos níveis de acesso, 

responsabilidade e disponibilidade de agenda. Foram aplicadas questões abertas 
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com foco na “experiência e comportamento” identificando o “conhecimento real” 

referente ao objeto de estudo (MERRIAM, 2009, p. 96). 

A pesquisa continha componentes objetivos e subjetivos, possuindo 

significados que precisavam ser interpretados. Por tratar-se de uma análise 

qualitativa, as categorias não possuíam frequências necessárias para que os 

cálculos do nível de pertinência “existindo o perigo de elementos importantes serem 

deixados de lado, ou de elementos não significativos serem tidos em conta.” 

(BARDIN, 2000, p. 115). 

Outra dificuldade foi as “limitações inerentes ao pesquisador, que imbuído de 

sua racionalidade limitada podia ignorar alguns constructos e dar ênfase a outros” 

(MACCALI, 2015). 
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4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS. 

4.1 Momento 1 - As percepções e as inferências 

No momento 1 buscou-se compreender as percepções dos dirigentes no 

processo de tomada de decisão sobre o uso da intuição no nível individual; o 

impacto da perspectiva política no nível de grupo; e finalmente o impacto do 

processo da governança pública no nível da organização. 

4.1.1 Identificação de situações específicas na tomada de decisão 

Na revisão bibliográfica foram identificadas situações que, isoladas ou em 

conjunto, podem se beneficiar do uso da intuição (AGOR, 1989). Buscou-se 

formular, aos entrevistados, questões baseadas nessas situações para 

compreender, em situações vividas por esses, quais foram os processos de tomada 

de decisão adotados. 

4.1.1.1 Situações com mais de uma alternativa possível 

A 1a situação identificada por Agor (1989), que pode se beneficiar do uso da 

intuição no processo de tomada de decisão, foi quando houve mais de uma 

alternativa possível. Sendo assim buscou-se, junto aos entrevistados, identificar 

fatos que tenham sido aplicados essa alternativa. 

D1 comentou sobre a sua atuação como gestor público da Prefeitura de 

Curitiba em 1969, uma situação com mais de uma alternativa possível. Havia a 

necessidade de fazer a pavimentação das ruas, porém não havia recursos 

suficientes. Como a 1ª opção poder-se-ia continuar cobrando a “taxa de contribuição 

de melhoria”, no entanto não atendia à demanda, e como 2ª opção poder-se-ia criar 

uma “participação da sociedade no processo”. A decisão tomada foi a 2ª alternativa, 

conforme relatou D1. 

Na urbanização em Curitiba nós tínhamos um grande problema que 
era a taxa de contribuição de melhoria era isso que era cobrado dos 
munícipes no sentido de poder fazer uma pavimentação de uma rua, 
fazer calçadas, enfim fazer uma melhoria na rua que é principalmente 
muito importante porque todo mundo quer preservar a sua casa que é 
o seu endereço que é sua referência e ali o cidadão faz todo o 
investimento possível. Então nós tínhamos uma alternativa [...] ou nós 
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continuaríamos a cobrar a contribuição de melhoria nos moldes como 
ela vinha sendo feita e fazendo muito pouco nesta área de 
urbanização ou nós passaríamos a contar com a participação da 
sociedade no processo e nós optamos em fazer mais com a 
participação da comunidade como que isso funcionou: nós criamos os 
planos comunitários de pavimentação, iluminação e saneamento (D1, 
entrevista pessoal, 21/11/2017). 

D2 não detalhou uma situação específica, mas enfatizou que ter mais de uma 

alternativa “é o dia a dia” e que atua na orientação do seu superior sendo que sua 

“obrigação é sempre dar mais de uma opção”.  

Diversas vezes, isso é o dia a dia [...] na área pública a gente tem 
estar dentro da legalidade sempre. Ética, competência técnica, isso é 
dia a dia do funcionário, agora, a gente tem que ousar mais, dentro da 
legalidade [...] a gente precisa dar opções para quem decide [...] a 
minha obrigação é sempre dar mais de uma opção dentro da 
legalidade, quem diz que caminho quer tomar é sempre o meu 
superior [...] eu sou obrigada a criar opções para ele (D2, entrevista 
pessoal, 05/12/2017). 
É o dia inteiro [...] tem decisões muito altas, que envolvem altos 
valores, em decisões minúsculas que envolvem a vida de um 
funcionário [...] cargos estão na minha mão, vidas de famílias 
envolvidas que você tira, o que vai acontecer com aquela pessoa [...] 
eu não consigo ponderar o que é mais importante (D2, entrevista 
pessoal, 05/12/2017). 
 

D3 compreende que “absolutamente todos” os problemas tem mais de uma 

solução. 

Eu acho que quase todos os problemas têm mais de uma alternativa 
possível. Absolutamente todos. Porque se eu só tenho uma 
alternativa então eu não tenho um problema, eu tenho uma solução, 
então vou fazer aquilo que é possível (D3, entrevista pessoal, 
13/12/2017, 13/12/2017). 

D3 ao citar “todas as possibilidades”, segundo Finkelstein, Hambrick e 

Cannella (2009) está baseando seu raciocínio em um limitado campo de visão que 

impacta em uma limitada realidade construída.  

O processo nosso de tomada de decisão e a forma como a gente 
costuma trabalhar aqui é a gente fazer um levantamento de todas as 
possibilidades, de todos os caminhos e fazer um estudo (D3, 
entrevista pessoal, 13/12/2017).  

No entanto, D3 ao necessitar tomar uma decisão para aplicação de recursos 

financeiros nos municípios do Estado, necessita criar critérios de priorização e 

depara-se com a limitação da racionalidade ao identificar os indicadores. Essa 

racionalidade pode também ser observada quando há a incerteza de ter sido 

adotado o critério de mensuração adequado. 
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Se a gente se deparou já com mais de um caminho, porque nós não 
temos matemática aqui, se eu vou definir onde vou aplicar um 
recurso, ou em que municípios a gente vai investir mais ou menos a 
gente estabelece critérios [...] (o recurso) dá para atender 100 
municípios, eu tenho 399. Qual vai ser o meu critério? Bom. Optamos 
por municípios de pequeno porte no primeiro momento, só que depois 
são 310 eu acho dos 399. Aí que tinham entidades que atuavam com 
pessoas [situações foco da Secretaria], esse número reduziu para 
300 e ainda tinha que tirar 200, como eu vou tirar, então vamos 
colocar lá o número de pessoas com [problemas] seria maior, nós 
vamos usar o percentual ou nós vamos usar o número absoluto, 
então são escolhas que você tem que fazer na hora que vai definir 
quais são os indicadores para hierarquizar esses municípios. Então 
discutimos, discutimos e voltamos para pegar o número absoluto 
depois de muita escolha. Poderíamos ter escolhido o percentual, 
poderíamos [...] esse é o nosso dilema do dia a dia (D3, entrevista 
pessoal, 13/12/2017). 

D4 enfatizou que as decisões são tomadas em comum acordo com um 

colegiado formado por coordenadores das áreas, no entanto não comentou sobre 

situações com mais de uma alternativa possível. 

Eu tenho uma espécie de colegiado, formado por nossos 
coordenadores [...] tenho várias coordenações que nós sentamos e 
tomamos as decisões e fazemos um balizamento das ações (D4, 
entrevista pessoal, 18/12/2017). 

D5 comentou haver situações com mais de uma alternativa possível sendo 

necessário avaliá-las segundo os riscos administrativo e político ficando exposta a 

necessidade de um processo de auditoria das ações para o monitoramento contínuo 

dos riscos (OLIVEIRA, 2015).  

Tem várias, tem várias eu não saberia caracterizar as alternativas, 
mas [...] O critério (de escolha da alternativa) é sempre uma coisa 
muito subjetiva. Depende de como você quer chegar naquele nível 
que você planejou ou definiu como o mais adequado [...] E avaliar 
uma situação de risco. E esse risco no setor público, ele tem uma 
característica muito diferente do risco em uma instituição privada. 
Porque ele é um risco que envolve o aspecto administrativo 
propriamente dito e que envolve o aspecto político [...] (D5, entrevista 
pessoal, 10/01/2018). 

E seguindo uma forma racional de avaliação de custos e benefícios da 

alternativa a ser adotada, conforme apresentado por Stone (2002), D5 busca tomar 

a decisão visando minimizar os impactos negativos que uma decisão possa causar. 

Eu sempre trabalhei com a hipótese de que mesmo que tenha a 
necessidade de causar incômodo é preciso ter estratégia para que o 
incômodo seja minimizado, o impacto seja menor. Se você dicidiu por 
um caminho, para você cumprir com a sua meta, com  aquilo que 
você objetivou você tem vários meios né. E aí sim, essas são as 
opções. De vez por outra elas têm que mudar. É preciso recuar dois 
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passos para avançar mais um. E por aí vai. (D5, entrevista pessoal, 
10/01/2018). 

As entrevistas demonstraram que é possível inferir que os dirigentes 

pesquisados convivem com situações que podem possuir diversas alternativas 

viáveis. 

4.1.1.2 Fontes de informação que geram nível de incerteza 

A 2a situação identificada por Agor (1989) que pode se beneficiar do uso da 

intuição no processo de tomada de decisão, foi quando as informações não 

atendiam aos requisitos de qualidade, gerando nível de incerteza elevado. Sendo 

assim buscou-se, junto aos entrevistados, descrever a percepção do nível de 

incerteza da informação disponível. 

D1 comentou que em 1969 os processos eram predominantemente 

tramitados por papel que representavam a expectativa dos cidadãos por serviços de 

qualidade.  

Começou em 1969 e entrou na década de 80, 90 [...] Foi um divisor 
de águas [...] nós tínhamos pilhas e pilhas de pedidos da população 
ou para sanear tal área, ou iluminar tal rua, ou porque o ônibus tá 
trafegando em rua não pavimentada [...] era uma condição sine qua 
non que os ônibus públicos rodassem em cima de ruas 
pavimentadas, eram investimentos que beneficiavam milhares de 
pessoas (D1, entrevista pessoal, 21/11/2017). 
 

Buscando avançar nos limites da racionalidade, D2 busca a opinião dos 

grupos no processo de tomada de decisão (DENHARDT & CATLAW, 2017). No 

primeiro instante observou-se haver uma confiança completa nos grupos de apoio e 

na rede formada por diretores gerais das demais secretarias de Estado. 

Ele (o secretário) confia muito na gente e dá liberdade [...] tenho 
quarenta e poucos cargos aqui, que a gente trouxe, sem ser político, 
só técnico [...] hoje eu tenho trinta funcionários (servidores públicos) 
[...] eu assumo de olhos fechados o que eles me passam [...] eu sou 
muito detalhista o meu secretário é mais detalhista que eu então não 
adianta vir aqui com a coisa pela metade, de verdade dá até dó 
porque a gente pega todos os erros [...] e eu tenho uma rede de 
diretores gerais, que temos reuniões de vez em quando, que dizem o 
que está acontecendo lá e pode acontecer aqui, que aconteceu aqui 
que eu resolvi de tal forma e lá pode ter acontecido à gente (D2, 
entrevista pessoal, 05/12/2017).  

 
D2 conta com uma assessoria de gestão estratégica que busca identificar 

informações de apoio ao processo de tomada de decisão em experiências similares 
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às executadas. Segundo Anao (2014) as análises feitas com base em informações 

podem minimizar os riscos e atender às necessidades identificadas. 

 
[...] assessoria de gestão estratégica que trabalham junto comigo na 
busca do que está sendo feito na mesma matéria no Brasil e no 
mundo [...] eu não quero reinventar a roda, onde já deu certo e onde 
deu errado. Vamos tentar não errar, só tentar, porque a gente erra, 
faz parte do processo. [A Internet é uma fonte de informação para 
você também?] Muito grande, a rede de relacionamento que a gente 
formou [...] e esse grupo que eu confio muito neles em atos decisórios 
(D2, entrevista pessoal, 05/12/2017). 

 

D3 utiliza informações geradas internamente e externamente como os 

exemplos citados: Censo, Penadi, Cadúnico e Cadsus. O tratamento das 

informações é realizado, assim como D2, por uma assessoria dedicada e composta 

por profissionais de diversas áreas do conhecimento.  

Nós temos aqui uma equipe que é a assessoria técnica de 
planejamento e gestão da informação [...] nós temos um estatístico, 
sociólogos [...] eles usam os dados oficiais, sim: a gente usa Censo, 
Penadi, todos os dados. Um dado que a gente usa muito, são os 
dados do Cadastro Único né, os dados do Cadastro Único são dados 
que para nós é o tempo todo né, a gente tem os BIs, a gente usa 
muito esses dados do cadastro, nós usamos outras fontes, por 
exemplo, o Governo Federal nos fornece banco de dados, bancos de 
informações, por exemplo, Cadsus é o cadastro de todas as 
entidades que atuam na área de assistência social, ele tem lá aquele 
banco de dados e a gente acessa (D3, entrevista pessoal, 
13/12/2017).  

 

D4 já havia explicitado (ver tópico 4.1.1.1) que as decisões são tomadas em 

conjunto com as coordenações, subsidiando-o das informações necessárias ao 

processo de tomada de decisão, assim como D5 é subsidiado pela equipe técnica. 

D5 ainda cita as fontes oficiais do governo e manifesta a percepção da 

responsabilidade do ato de decidir que, segundo Sousa e Shibata (2011), pode 

implicar em uma reflexão solitária. 

Primeiro é a informação oficial, segundo é a projeção do impacto de 
uma tomada de decisão e que é uma decisão que acaba sendo 
central. Lógico, o diálogo com as áreas, o conhecimento técnico 
específico de cada uma dessas áreas é importante, mas a decisão 
final é do gestor público. E quem normalmente traz a melhor decisão 
é o grupo, é o corpo técnico. É preciso que haja uma avaliação 
completa do gestor, das alternativas para que a decisão seja tomada 
em função do que chegou ao seu conhecimento (D5, entrevista 
pessoal, 10/01/2018). 

As entrevistas demonstraram que é possível inferir que no nível dos dirigentes 

pesquisados existe confiança nas informações fornecidas pelo corpo técnico, tendo 
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inclusive sendo citado duas vezes a existência de assessorias específicas para o 

tratamento das informações. 

4.1.1.3 Riscos devidos a poucos precedentes 

A 3a situação identificada por Agor (1989), que pode se beneficiar do uso da 

intuição no processo de tomada de decisão, foi quando haviam fatores elevados de 

risco devido a poucos precedentes. Sendo assim buscou-se, junto aos 

entrevistados, identificar a percepção dos riscos das decisões devido a poucos 

precedentes. 

Na identificação dos fatores de riscos, D1 cita a possibilidade de haver um 

desgaste na imagem do governo por tratar-se de uma situação que passaria a exigir 

o pagamento de um novo recurso à prefeitura, no entanto, o desgaste poderia ser 

maior se houvesse uma paralisia das ações devido à falta de recursos. 

Não havia recursos para fazer essa expansão, então à gente 
organizou a sociedade, o contribuinte de maneira que ele passou a 
encarar essa obrigatoriedade do poder público. “mas isso aqui é 
responsabilidade da prefeitura”. Você paga impostos, você paga 
taxas de iluminação, mas era sabido, [...] não havia escala [...] Nós 
calculávamos o trecho de rua, os engenheiros faziam projeto, faziam 
orçamento e nós dizíamos assim “A rua de vocês custa x metros” (D1, 
entrevista pessoal, 21/11/2017). 

A interpretação da situação, adicionada ao risco de imagem no processo de 

tomada de decisão, permitiu a escolha da alternativa que se mostrou ser a mais 

adequada. 

Curitiba na época foi considerada a capital mais bem pavimentada, a 
mais bem iluminada e estava se encaminhando para a mais bem 
saneada [...] Uma simples decisão, uma simples opção, mas com 
muito conhecimento do problema nos levou a esse tipo de resultado 
(D1, entrevista pessoal, 21/11/2017).  

Houve adicionalmente a preocupação com os riscos técnicos e de 

regionalização para a implementação, buscando-se a minimização dos mesmos na 

“aerofotogrametria” 1. 

                                            
1 “Aerofotogrametria é a ciência ou tecnologia de se obter informações seguras sobre objetos físicos 

e do meio ambiente, através de processo de registro, medição e interpretação das imagens 
fotográficas [...] obtidas por uma câmera de precisão [...] montada em uma aeronave” (FONTES, 
2005) 
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Nós organizamos o mapa imobiliário de Curitiba [...] fazia sobre voos 
de aviões, era aerofotogrametria (D1, entrevista pessoal, 21/11/2017). 

D2 considera um risco no processo de tomada de decisão o “jogo político” no 

qual, segundo Sousa e Shibata (2011) são apresentadas as alternativas que melhor 

se adequem aos interesses dos envolvidos. Há também a preocupação com a 

compreensão das informações divulgadas que sendo compreendidas erroneamente 

podem gerar “complicações enormes políticas” (D2, entrevista pessoal, 05/12/2017). 

Poucos têm o viés do jogo político, que tem que ser levado em 
consideração [...] o impacto na sociedade tem que ser mensurado. 
Informações que a gente dê, eu tenho que triar, às vezes dá 
informação muito técnica que ninguém entende, ou às vezes quem 
entende de maneira equivocada geram complicações enormes 
políticas (D2, entrevista pessoal, 05/12/2017). 

D2 também considera um risco a análise puramente técnica que não prevê os 

impactos políticos da decisão.  

Aquele que só olha tecnicamente, pura e simplesmente o que ele 
acha que é melhor, e não levou em consideração o impacto que pode 
acontecer. 

D3 descreve o projeto do “Botão do Pânico” para mulheres em situação de 

risco.  

Nós vamos fazer agora, por exemplo, instalar o “Botão do Pânico” [...] 
é um dispositivo que a mulher recebe, ela aciona aquele botão, e 
esse botão, à noite ela aciona esse botão é, começa a gravar tudo o 
que está acontecendo com ela, se ela estiver sendo agredida ou 
alguma coisa. E esse dispositivo aciona a guarda municipal, ou a 
patrulha Maria da Penha, que eventualmente o município tem (D3, 
entrevista pessoal, 13/12/2017). 

Em 30 de novembro de 2017, o Ministério Público do Paraná publicou no site 

www.comunicacao.mppr.mp.br o lançamento do serviço “Botão do Pânico” em 15 

municípios do Paraná. Divulgou ainda dados que demonstram existir um universo de 

25 mil mulheres que possuem “medida protetiva de urgência descumprida pelo 

agressor” (MPPR, 2017).  

A partir de novembro de 2017, mês em que se celebra o Dia 
Internacional de Combate à Violência contra a Mulher, mulheres 
paranaenses que são vítimas de violência doméstica e familiar e que 
possuem medida protetiva de urgência deferida pelo Poder Judiciário 
passam a contar com um "Botão do Pânico", dispositivo individual que 
permite a elas acionar a Patrulha Maria da Penha ou a Guarda 
Municipal em caso de aproximação por parte do ex-companheiro.  
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O lançamento do serviço pelo governo do Estado foi no dia 27 de 
novembro, a partir da instituição do serviço pela Lei n.º 18.868, de 12 
de setembro de 2016, publicada no Diário Oficial do Estado, edição 
n.º 9780 de 13 de setembro de 2016 (http://bit.ly/2BmiPoh). 

O Botão do Pânico foi lançado inicialmente em 15 municípios do 
estado que contam com a Patrulha Maria da Penha ou a Guarda 
Municipal, já que cabe a esses serviços fazer o monitoramento e o 
atendimento das mulheres que possuem medida protetiva de 
urgência descumprida pelo agressor.  Atualmente, 25 mil mulheres se 
encontram nessa situação, quando seus ex-companheiro estão 
proibidos, por lei, de manter contato por qualquer meio (MPPR, 2017). 

D3 ainda comenta o balanceamento dos riscos no projeto, que além de ser 

uma ação sem precedentes no Estado depende de atores externos dificultando a 

tarefa de mensuração das consequências. D3 devido à falta de variáveis que 

assegurem a presença das forças de segurança, aposta na efetiva presença dessas 

forças adotando uma posição de controle externo ao atribuir a fatores como sorte, 

chance e destino os resultados de uma decisão (ROTTER, 1966). 

São vários riscos que a gente corre. Será que essa patrulha Maria da 
Penha que está lá, ela é efetiva? Ou ela só tem um título? Mas eu 
tenho que apostar que se eu tenho patrulha Maria da Penha, melhor 
essa do que o outro [município], ou tem coisas que a gente vai meio 
pela lógica [...] normalmente a gente vai por esse ranqueamento 
porque a gente depende da adesão dos municípios. Então o risco do 
projeto não dar certo sempre é avaliado, mas a gente não tem como 
prever senão depois de (ter realizado) (D3, entrevista pessoal, 
13/12/2017). 

D4 comenta que não havia um plano estratégico em sua área, não havendo 

assim referências às necessidades das demandas da população e entende que se 

buscou contemplar os riscos das ações por meio de diretrizes e metas a serem 

atingidas nos próximos 10 anos. 

O que faltava era isso, um plano estratégico, que não existia [...], não 
existia um plano estratégico básico de marketing, que é aquela coisa 
básica de calendário de atendimentos dos conselhos, tanto o 
conselho do idoso, o conselho da criança, conselho do adolescente 
enfim a gente criou esse caminho para que todas as ações 
atendessem as demandas específicas de cada área (D4, entrevista 
pessoal, 18/12/2017). 

D5 reforça a existência dos riscos políticos nas decisões e acrescenta os 

riscos financeiros na execução dos processos licitatórios. Afirma haver precedentes 

nos processos licitatórios, no entanto é possível inferir que não está havendo o 

aprendizado necessário para se evitar novas ocorrências de erros (TORRES 

JÚNIOR & MOURA, 2011).  
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É a (decisão) que causa menos impacto tanto do lado financeiro 
quanto do lado político. E é circunstancial, circunstancial porque o 
maior risco a que eu me refiro nesses processos todos, é o risco de 
uma licitação que não foi bem sucedida, é o risco de uma licitação 
que foi bem sucedida, mas depois pode ser questionada (D5, 
entrevista pessoal, 10/01/2018). 

D5 finaliza com uma crítica ao processo de governança, específico às 

estruturas de controle externo, que deveriam também desempenhar de forma mais 

efetiva a função de orientação e não apenas de punição e que segundo Alvarenga 

Neto e Choo (2010) a “tolerância aos erros honestos” é um dos elementos que 

poderiam contribuir para o desenvolvimento de um ambiente direcionado à inovação. 

É o risco de todos esses órgãos de controle externos que fazem um 
papel importante, mas nem sempre é um papel de orientação, porque 
todo e qualquer equívoco cometido pelo administrador público é 
tratado como uma condição de irregularidade ou ilegalidade mesmo 
que não tenha havido qualquer intenção de causar dano (D5, 
entrevista pessoal, 10/01/2018). 

As entrevistas demonstraram que é possível inferir que os dirigentes 

pesquisados necessitam tomar decisões mesmo diante de situações com poucos 

precedentes, e também que mesmo diante de precedentes, ocorrem situações em 

que não há um processo adequado de aprendizagem. 

4.1.1.4 Variáveis limitadas 

A 4a situação identificada por Agor (1989), que pode se beneficiar do uso da 

intuição no processo de tomada de decisão, foi quando haviam variáveis limitadas. 

Sendo assim buscou-se, junto aos entrevistados, identificar a percepção da limitação 

de variáveis na escolha de alternativas. 

D1 cita que havia o conhecimento das questões técnicas e da situação 

financeira do município a qual exigia uma decisão. Durante a execução da ação, 

buscou-se manter um canal de comunicação com os cidadãos, informando-os dos 

progressos e tendo retorno com a fiscalização popular por entenderem que “eu sou 

munícipe, a prefeitura de Curitiba me pertence” (D1, entrevista pessoal, 21/11/2017). 

E concluiu reforçando que o processo de tomada de decisão tem como base a 

informação não percebendo a falta de variáveis nesse processo. 

Demanda absurdamente maior que qualquer possibilidade de 
investimento [...] o curitibano tem muito presente a questão de 
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comunidade [...] eles logo compraram essa ideia [...] usamos folders, 
chamadas no rádio [...] durante a execução das obras eles estavam 
ali fiscalizando [...] responsabilidade solidária de aplicação dos 
recursos [...] era pagamento que o munícipe fazia além dos seus 
impostos [...] disseminação de uma consciência de que isso aqui é de 
responsabilidade do governo municipal, mas eu sou munícipe, a 
prefeitura de Curitiba me pertence [...] uma grande decisão vem com 
informações, tendo informação, você ganha a guerra (D1, entrevista 
pessoal, 21/11/2017).  

D2 comenta que as variáveis são definidas pelo trabalho em conjunto com os 

funcionários e nesse momento surge novamente a questão da confiança na equipe. 

A confiança tanto nos indivíduos como nas respectivas experiências, mas considera 

que os menos experientes podem contribuir com a proposição de novas variáveis de 

análise. 

Eu trabalho com eles (funcionários), eu coloco na mesa a discussão 
[...] eu tenho minhas convicções e as pessoas tem que me demover, 
assim. Me façam acreditar que a tua opção é bem melhor que a 
minha. Não é fácil trabalhar comigo (risos) [...] um grupo que se confia 
é muito importante para esse jogo. [Você põe na mesa a experiência 
dessas pessoas] A experiência e a busca delas, e tem muita gente 
jovem e eu adoro trabalhar com jovem. Experiência é pouco tempo, 
normalmente eles não vêm com uma bagagem grande, mas eles 
estão “viajando” aí coisa que a gente não “viaja”. Eles conseguem me 
mostrar caminhos que eu não via [...] a parte mais importante é isso 
do gestor: você não tem que saber tudo, e não deve. Porque vai errar 
(D2, entrevista pessoal, 05/12/2017). 

A necessidade da definição de variáveis para realizar o processo de escolha, 

ficou explicitada no momento em que D3 aposta na presença das forças de 

segurança (ver tópico 4.1.1.3). 

D5 percebe que há muitos interesses nas inúmeras “relações” entre os atores 

e organizações participantes do processo, desencadeando uma grande quantidade 

de variáveis a serem analisadas, e que efetivamente não são. 

As relações são muito abrangentes, e haveria de haver 24 horas por 
dia dedicadas ao trabalho para que você pudesse controlar parte, não 
sei quantos por cento dessas variáveis todas, de ocorrências (D5, 
entrevista pessoal, 10/01/2018). 

Novamente, assim como no tópico 4.1.1.2 as entrevistas demonstraram que é 

possível inferir que no nível dos dirigentes pesquisados, D1 e D2 percebem haver 

variáveis fornecidas pelo corpo técnico suficentes para o processo de tomada de 

decisão. D3 considera haver limitação de variáveis na escolha de alternativas. E D5 

no sentido oposto, percebe haver um campo de visão limitado da situação devido o 
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excesso de variáveis, resultando no excessivo volume de informações disponíveis a 

serem analisadas (FINKELSTEIN, HAMBRICK, & CANNELLA, 2009). 

4.1.1.5 Pressão para a tomada de decisão  

A 5a situação identificada por Agor (1989), que pode se beneficiar do uso da 

intuição foi a pressão por prazo existente no processo de tomada de decisão. Sendo 

assim buscou-se, junto aos entrevistados, identificar a percepção da pressão 

existente no processo de escolha de alternativas. 

D1 percebe que a demanda da população exigiu uma tomada de decisão da 

prefeitura não havendo tempo para a busca de alternativas visto não haver 

capacidade financeira para o atendimento das necessidades identificadas. 

A demanda era assim, muito mais, muitíssimo maior do que a 
capacidade de investimento da prefeitura, então que decisão a gente 
teve que tomar (D1, entrevista pessoal, 21/11/2017). 

 

D2, assim como D5 (ver tópico 4.1.1.2), demonstra que há a percepção e até 

mesmo um determinado sofrimento pela responsabilidade do ato de decidir que 

segundo Sousa e Shibata (2011) pode implicar em uma reflexão solitária exigir que o 

tempo de dedicação à família seja dedicado ao processo de tomada de decisão. 

É desesperador! [...] É solitário. Tem um momento que é solitário. Eu 
vou por minha assinatura, eu sou a ordenadora dessa despesa. 
Quem vai ter responsabilidade sobre esse ato em última instância sou 
eu e meu secretário. É pesado demais. [...] Eu leio todos os 
processos que chegam na minha mesa e tenho comigo uma regra há 
muito tempo colocada: a minha família é prioridade máxima na minha 
vida e o trabalho está em segundo plano [...] Mas momentos 
decisórios, a grande maioria das vezes, o fim é aqui, aqui no gabinete 
sozinha [...] Muitas coisas que eu dou a minha decisão final, eu só 
dou quando a pessoa, que eu confio muito daquela área, já assinou 
junto. Tenho confiabilidade nas pessoas que estão comigo e eles 
sabem que estão respondendo comigo (D2, entrevista pessoal, 
05/12/2017). 

D3 tem a percepção de estar sob uma forte pressão de tempo no processo de 

tomada de decisão. 

Insana! Insana! Insana de verdade! Nós, nessa última semana, para 
não mentir para você. Eu acho que foram 1.500 processos [...] É 
pressão de tempo, é sempre estou correndo contra o tempo (D3, 
entrevista pessoal, 13/12/2017). 
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D4 percebe que a variável tempo, no setor público, é relativa no processo de 

tomada de decisão podendo inclusive ser postergado por anos. No entanto há um 

momento em que os atores desse processo chegam a um limite de exaustão sendo 

necessária uma decisão final. Era necessário reunir todos os atores envolvidos no 

processo e em conjunto estabelecer esse plano estratégico. 

A pressão, ela foi feita durante muitos anos, depois sabe quando as 
pessoas dão porrada, dão porrada e não conseguem nada. [...] 
estavam anestesiados, estavam desanimados, estavam 
desesperançosos com tudo o que estava acontecendo [...] (o plano 
estratégico) foi desenvolvido ao longo da gestão anterior, pelo antigo 
secretário em todo o Estado do Paraná com a participação de todos 
os municípios do Estado [...] todos os municípios participaram através 
das associações de municípios na elaboração desse plano. O plano 
foi elaborado pelas associações junto com o Estado, junto com a 
iniciativa privada, junto com a sociedade civil organizada enfim os 
sindicatos, as associações. Então foi feito por dentro do que 
realmente as pessoas ansiavam (D4, entrevista pessoal, 18/12/2017). 

D4 relata também que ocorreu no início da sua gestão a extinção dos cargos 

do Balé Guaíra e da Orquestra Sinfônica desencadeando forte pressão por uma 

decisão que solucionasse o fato gerado. 

Quando isso começou a acontecer, quando começou a pressão 
popular, a pressão da imprensa, a pressão dos músicos, bailarinos eu 
fazia muito pouco tempo que eu estava aqui na Secretaria e eu tinha 
noção do que estava acontecendo. E aí o que eu fiz, eu me armei, eu 
conversei com o jurídico, conversei com o procurador geral do estado 
[...] eu procurei me abastecer de informações para criar na minha 
cabeça que ação seria melhor nessa tomada (de decisão) [...] foram 
pressões que eu acabei recebendo e eu tive que recuar, para 
entender tudo para depois tomar as atitudes (D4, entrevista pessoal, 
18/12/2017). 

Em 22 de fevereiro de 2017, o Caderno G do Jornal Gazeta do Povo divulgou 

a extinção dos cargos do Balé Guaíra e da Orquestra Sinfônica apresentando 

inclusive o prazo de 28 de fevereiro como sendo a data na qual os quadros de 

músicos e bailarinos da Orquestra Sinfônica do Paraná e do Balé Teatro Guaíra 

seriam extintos. A pressão para uma decisão definitiva sobre o assunto passou a ser 

de conhecimento da sociedade não restringindo a pressão exclusivamente por meio 

da classe trabalhadora impactada. 

Dia 28 de fevereiro, terça-feira gorda de carnaval, será o último dia da 
Orquestra Sinfônica do Paraná (OSP) e do Balé Teatro Guaíra (BTG), 
tal como os conhecemos, desde suas respectivas fundações em 1985 
e 1969. 
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Em julho do ano passado, uma decisão do Tribunal de Justiça do 
Paraná (TJ-PR) declarou inconstitucional a lei de 2003, editada pelo 
então governador Roberto Requião (PMDB), que criou cargos de 
comissão para 30 dos 80 músicos da OSP e para todo o corpo de 
bailarinos do BTG. Com o julgamento, os cargos foram extintos. 

Em agosto do ano passado, a Procuradoria Geral do Estado (PGE) 
pediu uma prorrogação de prazo de extinção dos cargos para 
“viabilizar uma transição sem interrupção das atividades da orquestra 
e do balé”. 

Este prazo, porém, extingue-se no final de fevereiro sem que o 
governo estadual tenha conseguido promover o Processo Seletivo 
Simplificado (PSS), modalidade de concurso público com que se fará 
a contratação do novo quadro de músicos e bailarinos (GAZETA DO 
POVO, 2017). 

D5 novamente reforça a pressão por não errar (ver tópico 4.1.1.3), 

demonstrando ser essa a sua grande preocupação. 

Essa é fundamental, principalmente por causa da instabilidade do 
cargo que é um cargo político. Eu fui aqui nomeado [...] os meus 
acertos fazem parte da minha obrigação. Meus equívocos, quaisquer 
que sejam, mesmo que tenham uma participação em 1% sobre 99% 
de acerto, eles são irreversíveis, então é muito complicado (D5, 
entrevista pessoal, 10/01/2018). 

As entrevistas demonstraram ser possível inferir que os dirigentes 

pesquisados além de sofrer pressões por prazo também enfrentam pressões para 

não errar. 

4.1.1.6 Decisão em que havia fatos limitados e não elucidativos 

A 6a situação identificada por Agor (1989), que pode se beneficiar do uso da 

intuição refere-se à tomada de decisão com fatos limitados e não elucidativos. 

Sendo assim buscou-se, junto aos entrevistados, identificar a percepção da escolha 

de alternativas quando há fatos limitados e não elucidativos. 

D1 descreve que a realidade percebida era dada pela formalização da 

demanda da população, transformando-se no ponto de partida do processo.  

Até parece um paradoxo, quando você não tinha os dados, ou pelo 
menos um amontoado de dados desorganizados, você não tinha 
demanda. Ninguém conhecia o problema (D1, entrevista pessoal, 
21/11/2017). 

A percepção da realidade pode ser observada por serem conhecidos “os 

erros que mais aconteceram, os acertos que mais aconteceram” (D2, entrevista 
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pessoal, 05/12/2017). No entanto não fica evidenciado se no processo de tomada de 

decisão está, segundo Torres Júnior e Moura (2011) sendo atingido o objetivo de 

aprendizado visto D2 complementar com a afirmação de que “e aí a gente vai na 

probabilidade” (D2, entrevista pessoal, 05/12/2017). 

Os fatos mais ou menos são repetidos eles têm variáveis só, mas não 
tem uma coisa diferente [...] eu vou fazer aquilo que a gente sempre 
fez e com o tempo que a gente tem aqui há muito eu sei os erros que 
mais aconteceram, os acertos que mais aconteceram e aí a gente vai 
na probabilidade (D2, entrevista pessoal, 05/12/2017).  

 

D3 explicita (ver tópico 4.1.1.3) que apesar da busca pela avaliação dos 

riscos, o resultado é conhecido somente após a execução da ação. 

A limitação da identificação de fatos ficou exposta no momento em que D4 

apresenta (ver tópico 4.1.1.5) que a situação era recente e que não havia a clara 

identificação dos fatos, para realizar o processo de escolha: “fazia muito pouco 

tempo que eu estava aqui na Secretaria e eu tinha noção do que estava 

acontecendo” (D4, entrevista pessoal, 18/12/2017). 

As entrevistas demonstraram ser possível inferir que os dirigentes 

pesquisados necessitam tomar decisões diante de fatos limitados e não elucidativos. 

Com a identificação das ocorrências de situações que, isoladas ou em 

conjunto, podem se beneficiar do uso da intuição conforme apresentado por Agor 

(1989) buscou-se, no próximo tópico, identificar se houveram decisões contrárias à 

alternativa mais adequada. 

4.1.2 Decisão contrária à alternativa mais adequada.  

Buscou-se, junto aos entrevistados, identificar se houveram decisões 

contrárias à alternativa mais adequada e de que forma, racional ou não, foram 

tomadas.   

D1 observou a influência da perspectiva política em situações que exigiam 

uma decisão para a execução das ações. Na área de educação, decisões de 

construção de escolas foram tomadas em um “nível maior”, no entanto as 

necessidades eram outras.  
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Saber exatamente o que esse público queria, muitas vezes ele não 
queria aquilo que você estava levando lá. Ele não queria mais uma 
escola, porque escola estava cheio, ele queria mais professores, ele 
queria mais instrumentalização das suas escolas, ele queria levar 
mais qualidade para as suas escolas, e nós achávamos que 
construção de escolas era a preocupação do momento [...] dizer que 
eu tomei essa decisão, absolutamente não, essa decisão foi tomada 
no nível maior, mas nós como estávamos na execução do processo 
também participamos muitas vezes (D1, entrevista pessoal, 
21/11/2017). 

A realidade social, com a migração de muitas pessoas da zona rural, em 

busca de uma vida melhor na capital, também provocou uma decisão que não era a 

mais adequada, porém, naquele momento era necessária uma decisão, e uma 

decisão política que impactou no fator emocional do dirigente.  

Chegou um momento em que muitas dessas decisões tinham que ser 
tomadas [...] a questão da imigração, chegou a um ponto em que 
esse pessoal todo, desembarcava 90% em terminal rodoviário de 
Curitiba, na estação rodoviária, aquilo chegou a um ponto que fugiu 
do controle, era tanta gente que seguramente, quando iniciou o 
processo eles vinham, mas nós já tínhamos aqui planejado 
minimamente uma colocação para eles. Olha você vai para o asilo tal, 
vai ter uma rua que vai ser feita de pedra bruta, você vai trabalhar lá 
como pedreiro, enfim ele tinha um encaminhamento. Chegou um 
determinado momento que se tornou incontrolável [...] os órgãos 
constituídos não tinham mais uma alternativa [...] como gestor 
público, eu não sou capaz, não fui capaz de dar uma alternativa para 
essas pessoas (D1, entrevista pessoal, 21/11/2017). 

D2 considera que as decisões eram necessárias e que para o processo de 

tomada de decisão haviam variáveis limitadas.  

A decisão tomada pode não ter dado o resultado desejado, naquele 
momento a decisão tomada era a melhor a ser tomada com as 
variáveis que existiam (D2, entrevista pessoal, 05/12/2017). 

D3 percebe que há situações em que a decisão tomada é contrária à 

alternativa que julgava ser a mais adequada. No entanto, nota-se haver um respeito 

pelos argumentos que são apresentados pela equipe e a alternativa adotada deveria 

atender aos requisitos propostos pela instância superior. 

Muitas vezes. Acontece isso também, justamente por causa do nosso 
processo de tomada de decisão aqui. Nem sempre o que era a minha 
ideia, na hora que a gente levou 3 opções para a secretária, levei a 
minha, levei a do superintendente A, e a do coordenador B, mesmo 
eu discordando absolutamente de um daqueles, e usando todos os 
meus argumentos, eu não consegui convencer [o secretário] de que o 
meu argumento era o melhor [...] Já tive várias vezes sim, coisas que 
não foram a minha opção, e continuo discordando da forma como foi 
feito, o botão do pânico que eu citei para você, eu concordo com tudo 
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que a gente fez, mas o formato, [...] não era o jeito que eu faria [...] 
mas eu fiz dar certo (D3, entrevista pessoal, 13/12/2017). 

D4 acatou a decisão de extinção dos cargos em comissão de natureza 

artística, determinada Poder Judiciário, mesmo não considerando a alternativa mais 

adequada. 

Na verdade tem a situação dos cargos do balé Guaíra e da orquestra 
sinfônica, que na minha maneira de ver foi o meu momento mais 
traumático [...] Em 2003 [...] para resolver a situação da orquestra e 
do balé criou os cargos em comissão de natureza artística. [...] Até 
que o tribunal de justiça mandou extinguir esses cargos e aí nós 
perdemos 25 músicos e todo o corpo de Baile do Guaíra, todos os 
bailarinos do Guaíra foram demitidos por causa disso. Eu tive que 
assumir essa bronca, tivemos que demitir eles [...] foi determinado 
pelo TJ e eu tive que tomar essa decisão sem ter essa vontade, eu 
tive que fazer isso infelizmente (D4, entrevista pessoal, 18/12/2017).  

D4 em conjunto com os demais atores envolvidos no processo buscaram 

identificar uma alternativa a atender aos interesses dos envolvidos, e tomaram a 

decisão que julgaram ser a mais adequada. 

Conseguimos resolver a situação do balé e da orquestra via serviço 
social autônomo que foi criado Palco Paraná que através de processo 
seletivo simplificado contratou músicos e bailarinos. Hoje a orquestra 
sinfônica está funcionando com todo o seu quadro, o balé está 
funcionando com todos os quadros. Funcionando através da CLT, 
todos com carteira assinada, todos ganhando em dia, tudo sob 
controle, mas foi um processo traumático que eu passei (D4, 
entrevista pessoal, 18/12/2017).  

Conforme apresentado por Stone (2002), na abordagem política, uma decisão 

deve “prejudicar menos os mais poderosos”. D5, em um dos seus cargos de 

confiança assumidos, ao longo de sua carreira no setor público, ao buscar adotar 

uma abordagem racional para a solução de um problema, desencadeou um 

processo de punições por essa decisão. 

Decisões que envolvem pessoas. Isso eu sempre tive que tomar e 
sempre tomei. Não aqui, mas em uma passagem minha, havia uma 
ociosidade muito grande [...] eu tive que tomar uma decisão muito 
drástica, tive que demitir [...] isso teve um custo político. Aí vem o 
risco. Custo político altíssimo [...] eram pessoas que naquela época 
sempre houve indicação política [...] eu tive que tomar a decisão por 
conta de conta no vermelho, inadimplência [...] eu tive que enxugar a 
máquina. Sofri as consequências da decisão administrativa 
adequada, mas politicamente incorreta (D4, entrevista pessoal, 
18/12/2017). 

 Ao tomarem decisões contrárias à alternativa mais adequada, D1 e D5 

atribuem essas escolhas a fatores políticos, e D2, D3 e D4 atribuem à limitação de 
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variáveis, escolha da alternativa pela equipe e decisão judicial respectivamente. No 

entanto, independente da causa apontada, as decisões passaram a atender a 

interesses próprios, impactando em ações que poderiam maximizar o bem-estar da 

sociedade (JENSEN & MECKLING, 1976), não sendo percebido pelos entrevistados 

o uso da intuição em decisões contrárias às alternativas mais adequadas. 

Concluídas as situações que segundo Agor (1989) podem se beneficiar do 

uso da intuição e de decisão contrária à alternativa mais adequada será explorada 

no próximo tópico, a percepção dos entrevistados sobre o processo de tomada de 

decisão com o uso da intuição. 

4.1.3 A percepção do uso da intuição 

Buscou-se, junto aos entrevistados, descrever a percepção sobre o processo 

de tomada de decisão com o uso da intuição. 

É possível identificar que a percepção do uso da intuição em D1 ampliou o 

seu campo de visão sobre as situações citando o caso específico do trânsito. 

Quando muitas vezes a intuição o levava a tomar determinada 
decisão, no planejamento sempre eram dados, havia o setor de 
estatística [...] que ia na frente, pesquisas de destino, de demanda [...] 
você sabia que tinha um problema de trânsito, mas você não tinha 
elementos suficientes para dizer ó o meu maior problema de trânsito 
é esse, eu sei que tenho um problema de trânsito, intuição (D1, 
entrevista pessoal, 21/11/2017).  

Mesmo com o alinhamento do conceito de intuição, D2 ficou com dúvida 

referente ao conceito. Durante a entrevista, buscou-se ainda um novo alinhamento e 

inicialmente pareceu haver a compreensão e percepção do uso “o tempo inteiro isso 

vem” (D2, entrevista pessoal, 05/12/2017). 

Depende do que é intuição. Eu não consigo aquele negócio que é 
puramente vem na minha cabeça e acabou. Eu não consigo. Vem na 
minha cabeça aquilo que eu já vivi uma coisa parecida. [isso é 
intuição] [...] o tempo inteiro isso vem, está sendo retratado nos 
processos depois (D2, entrevista pessoal, 05/12/2017). 

No entanto, é possível perceber que D2 conduziu seu raciocínio para o 

processo administrativo operacional, desviando do foco proposto de tomada de 

decisão. 
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Essas pessoas que vão trabalhar tem que estar ali dentro para 
enxergar o que é deles. Ó mas não dá desse jeito. Vocês estão 
dizendo que sai da minha sala [processo] e vai direto para a 
procuradoria. Não vai, tem que ir primeiro lá no GOS no orçamentário, 
para dar a indicação orçamentária, sem isso à procuradoria não 
recebe. Tudo isso não é intuição, é alguém que sabe que funciona [...] 
Não é aquilo que eu gosto é aquilo que a gente determinou como 
modelo de gestão corporativa. Hoje que está dando esse modelo 
somos nós aqui do gabinete. Esse modelo está retratado naqueles 
processos (D2, entrevista pessoal, 05/12/2017). 

 D3 compreende existir uma alternativa, ainda não compreendida, para o 

problema a ser solucionado. Essa compreensão está alinhada ao conceito de 

intuição que, segundo Rowan (1986, p.81), ocorre quando o “subconsciente 

recupera fragmentos enterrados de conhecimentos e experiências, os quais se 

fundem em uma nova informação”. 

Eu acredito muito que pessoas criativas, pessoas que tem intuição 
elas fazem as coisas acontecer de forma melhor, eu acredito muito 
nisso. [...] Isso é um processo intuitivo, claro que é um processo 
intuitivo, a hora que olho para uma coisa, que eu não sei nem o que 
ainda, tem que estudar [...] eu não tenho a resposta ainda, mas eu sei 
que tem uma saída, tenho certeza que tem uma saída (D3, entrevista 
pessoal, 13/12/2017). 

D3 ainda atribui ao processo intuitivo à criatividade e o inconformismo do 

indivíduo. Esse inconformismo é atribuído no sentido de buscar novas formas de 

fazer as atividades sob sua responsabilidade. 

Eu acho que todo mundo tem um pouco de intuição né, salvo as 
pessoas que são muito conformadas, elas são muito dentro da 
caixinha, a pessoa não consegue inovar em nada. [...] A intuição ela é 
superimportante sim, como criatividade. Inconformismo, não se 
conformar, não aceitar as coisas como elas são, por melhores 
processos [...] a intuição para a tomada de decisão, para [...] ela 
(secretária) precisa de pessoas com esse perfil, ela precisa. Acho que 
nada avança, [para não fazer sempre a mesma coisa] na iniciativa 
privada isso é impensável e no serviço público você tem que quebrar 
barreiras, quebrar, peitar as coisas mesmo, as pessoas vão dizer 
para você: isso não vai dar certo (D3, entrevista pessoal, 13/12/2017). 

D4 entende que a intuição parte do conhecimento da situação, dos fatos 

estando alinhado com Rowan (1986) que descreve a ideia intuitiva vem de partes 

dos conhecimentos e experiências recuperados pelo subconsciente. 

Eu acho que a intuição, ela passa a existir no momento em que você 
tem domínio sobre que você está vivendo, essa é a minha maneira de 
pensar. Se você tem o domínio, se você conhece a situação em que 
você está, você passa a ser mais intuitivo (D4, entrevista pessoal, 
18/12/2017).  
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Existe a percepção que o setor público está direcionado às decisões 

racionais. Também entende que realizar ações “baseado em algo relativamente 

intangível” (HARPER, 1988, p. 122) e “a tua intuição prejudicar em algum momento 

o cumprimento dessas metas, aí você criou um problema para você” (D4, entrevista 

pessoal, 18/12/2017). 

Se você cumpre os objetivos, pro todo está perfeito, você cumpriu. Se 
você usa a tua intuição e melhora esse objetivo, ótimo, maravilhoso, 
mas se a tua intuição prejudicar em algum momento o cumprimento 
dessas metas, aí você criou um problema para você. É um limite 
tênue esse, eu vejo  um limite muito delicado. Você vai numa corda 
bamba, se você for para um lado você. Eu acho que é muito delicado 
esse limite aí (D4, entrevista pessoal, 18/12/2017). 

No entanto, apesar dos riscos, demonstra buscar identificar alternativas 

intuitivas. 

Eu acredito que a intuição é importante sim em alguns momentos [...] 
O Paraná Clube teve acesso à primeira divisão, e eu sempre acho 
que a cultura tem que se aproximar de fatos marcantes, da 
sociedade, e o fato do Paraná Clube ficar 10 anos na segunda 
divisão, eu tive uma intuição de dizer que poxa, a gente precisa 
homenagear esse time de alguma maneira. A cultura paranaense 
precisa homenagear o Paraná Clube. [...] Me chamaram de louco, 
que isso ia criar um problema sério para o Governo, que eu ia ser 
criticado. Eu disse que eu tenho uma intuição absoluta, de absoluta 
certeza que vai ser um sucesso (D4, entrevista pessoal, 18/12/2017).  

No processo de tomada de decisão D4 utilizou na prerrogativa do cargo 

alinhado com Façanha e Yu (2011, p. 65) que comentam que “as preferências dos 

gestores mais influentes eventualmente predominam na tomada de decisão.”. 

Aí eu fiz a orquestra sinfônica tocar o hino do Paraná Clube num 
concerto da orquestra. E foi um sucesso absurdo. As pessoas se 
emocionaram, aproveitei e toquei um pedaço do hino do Atlético, um 
pedaço do hino do Coritiba (D4, entrevista pessoal, 18/12/2017). 

Em 4 de dezembro de 2017, o blog http://www.gazetadopovo.com.br/blogs/ do 

Jornal Gazeta do Povo divulgou notícia da homenagem da Orquestra Sinfônica ao 

clube paranaense de futebol Paraná Clube. Essa homenagem foi realizada no 

Teatro Guaíra em Curitiba/PR. 

Paraná Clube recebe homenagem da Orquestra Sinfônica no Teatro 
Guaíra. A Orquestra Sinfônica do Paraná prestou uma bonita 
homenagem, antes de um concerto no Teatro Guaíra. Os músicos 
fizeram uma releitura do hino tricolor, com novas partituras, dando 
originalidade à canção. 
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E entendeu que a decisão foi acertada, utilizando o esporte para levar a 

ações culturais de qualidade à população. 

E a gente teve mais de 500.000 visualizações, na internet foi um 
absurdo o sucesso. Foi um golaço que a gente chama né. Fizemos 
um gol de placa através de uma intuição minha de homenagear um 
time de futebol. A cultura homenagear um time de futebol voltando à 
arte com o popular. Com o esporte (D4, entrevista pessoal, 
18/12/2017). 

D5 percebe o uso da intuição em algumas decisões, e busca descrever uma 

dessas decisões adotadas no cargo atual, relatando inclusive a origem da ideia.  

Sim, sim. Em algumas circunstâncias. Em várias circunstâncias [...] 
em relação à intuição eu faço um relato que é um caso típico [...] nós 
criamos a primeira escola pública [...] do País por vídeo conferência 
[...].  
Mais de 20 anos atrás, sei lá, de um curso de mestrado em 
Engenharia da Produção em convênio com a Universidade Federal de 
Santa Catarina que era feito por vídeo conferência. Lá estava o 
estúdio, com os professores e aqui estavam os alunos [...] Só que era 
um sistema antigo, a via de comunicação era uma demora, uma coisa 
terrível, mas era um sistema de vídeo conferência (D5, entrevista 
pessoal, 10/01/2018). 

 

D5 ao assumir o atual cargo, deparou-se com uma situação “catastrófica” na 

infraestrutura das salas de aula.  

A equipe [...] falou, pois é, nós temos aí uma coisa falsa, irreal [...] 
nunca ninguém conseguiu dar atenção para isso. A intuição foi se a 
hipótese, se então [...] aí eu comecei a descobrir que nas nossas 
unidades e visitando havia salas de aula, comecei a descobrir que em 
algumas unidades não havia sala de aula [...] algumas não tinha salas 
de aula, mas o cara fazia no saguão, na recepção. Botava um 
projetor, uma tela e era dada a aula [...] uma imagem catastrófica (D5, 
entrevista pessoal, 10/01/2018). 

E essa realidade percebida o conduziu, segundo Rowan (1986) a uma ideia 

intuitiva que vem de partes dos conhecimentos e experiências recuperados pelo 

subconsciente.  

Procurei onde tinha tecnologia nova [...] Trouxe a ideia para o grupo 
(salas com vídeo conferência) e o grupo desenvolveu o projeto e nós 
licitamos e o projeto está funcionando [...] 180.000 pessoas já 
passaram [...] e nós já tínhamos as salas de aula, e precisavam ser 
totalmente reformadas [...] nós entramos com as salas de aula 
totalmente reformadas com a alternativa de usar a vídeo conferência 
[...] esse projeto eu que idealizei, mas a equipe é quem desenvolveu 
(D5, entrevista pessoal, 10/01/2018). 

No entanto as afirmações “Quando muitas vezes a intuição o levava a tomar 

determinada decisão, no planejamento sempre eram dados, havia o setor de 
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estatística” (D1, entrevista pessoal, 21/11/2017); “Procurei onde tinha tecnologia 

nova [...] Trouxe a ideia para o grupo” (D5, entrevista pessoal, 10/01/2018) e;  

Se isso é o processo de intuição, né. Eu acho que isso é uma 
somatória, eu tenho uma intuição, eu olho para aquilo me acende 
uma luz, que às vezes eu deixo guardadinha aqui no cantinho da 
cabeça. Eu preciso cuidar disso daqui a pouco, oportunamente vou 
olhar (D3, entrevista pessoal, 13/12/2017). 

As entrevistas demonstraram que os dirigentes percebem que a intuição pode 

possibilitar o desenvolvimento de “estratégias inovadoras”. No entanto os dirigentes 

buscam minimizar os riscos pertinentes ao uso da intuição validando sua alternativa 

intuitiva e que segundo Rowan (1986) as decisões podem não estar aderentes às 

informações disponíveis e às diferentes percepções que as formam podendo não 

necessariamente levar a uma correta conclusão. Ao expressar que se “a tua intuição 

prejudicar em algum momento o cumprimento dessas metas, aí você criou um 

problema para você” (D4, entrevista pessoal, 18/12/2017) fica explicitada a 

necessidade de um “grau de suporte que o empregado esperaria da organização em 

uma grande variedade de situações”, entre elas “os erros e o desempenho superior” 

(HUTCHISON & SOWA, 1986, p. 501). 

Na sequência foram inferidas as perguntas de pesquisa referente ao núcleo 

grupo, ou seja, a compreensão da percepção da perspectiva política. 

4.1.4 A percepção da perspectiva política 

Buscou-se, junto aos entrevistados, descrever a percepção sobre a influência 

da perspectiva política no processo de tomada de decisão. 

Conforme visto, Denhardt e Catlaw (2017) explicitaram a influência da política 

mesmo nas decisões técnicas e Jann e Wegrich (2007) comentaram da imprecisão 

da definição dos objetivos para que possíveis falhas de resultado não recaiam sobre 

os políticos. Essas afirmações são aqui reforçadas por D1. 

O político sempre se sobrepõe a questão de planejamento ou a 
questão prática [...] não vai se mudar isso de uma hora para outra, no 
entanto várias e a maioria das decisões políticas que são tomadas e 
dão errado [...] é porque não há conhecimento sobre o problema ou 
não há conhecimento suficiente do problema (D1, entrevista pessoal, 
21/11/2017). 
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Outro ponto abordado foi a obrigatoriedade do voto, indo na direção contrária 

do que pressupõem Miller e Demi (2007) ao expressar a consciência da população 

ao fazer uso do seu direito de votar. 

À partir do momento que você vai votar porque senão vai acontecer x, 
y e z você vai votar e você vai só para se desfazer da obrigatoriedade 
de votar, em quem você votou isso não importa (D1, entrevista 
pessoal, 21/11/2017). 

O interesse próprio na caracterização do problema (SOUSA & SHIBATA, 

2011) também pode ser percebido nas ações dos governantes, ficando de lado a 

racionalidade do processo de tomada de decisão. 

Ah eu conheço meu eleitorado, sei que eles vão gostar disso aqui, sei 
que a outra cidade vai se achar preterida, mas eu quero que faça, eu 
quero que faça, ou seja, nesse momento tudo o que você fala aqui de 
gestão, você fala de uma certa racionalidade, de uma ciência até 
colocada assim, de uma tecnologia colocada assim, não há (D1, 
entrevista pessoal, 21/11/2017). 

O entrevistado D2 busca a racionalidade técnica no processo de tomada de 

decisão, no entanto, compreende que “as preferências dos gestores mais influentes 

eventualmente predominam na tomada de decisão.” (FAÇANHA & YU, 2011, p. 65). 

No serviço público a gente tem o viés político que a gente não pode 
deixar de levar em consideração, porque somos entes políticos [...] é 
aí que a gente tem que ter um jogo de cintura gigantesco [...] prá mim 
a parte mais complicada do ato decisório é quando não está só na 
área técnica, entra o viés político. [...] A política partidária interfere 
muito no nosso trabalho por que somos frutos desse meio [...] já tive 
grupos entrando e saindo e tentando implantar coisas loucas que são 
impraticáveis [...] político pede tudo e a parte deles é essa. A parte 
que está preparada tem que dizer: esse aqui que você está pedindo 
não é legal, mas na tua região essa aqui se você pedir é muito melhor 
para a sociedade vai ter um retorno muito maior [...] mas tem horas 
que não adianta, e eu tenho que saber entender. O argumento 
técnico naquele momento ele foi vencido (D2, entrevista pessoal, 
05/12/2017). 

D3 percebe na perspectiva política que as suas decisões são influenciadas 

por outros órgãos e pela orientação política em que a decisão segundo Stone (2002, 

p. 256 apud SOUSA e SHIBATA, 2011, p.139) refere-se a “escolher o curso de ação 

que prejudique menos os mais poderosos e descrever sua escolha como a que 

maximiza o bem-estar para um público amplo”. E a população segundo D3 

compreende ser essa a melhor decisão por desconhecer os benefícios que aspectos 

administrativos financeiros, nesse caso o “cofinanciamento”, podem resultar. 
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Elas (decisões políticas) impactam bastante, nas decisões com 
certeza. Por que quando você vai fazer uma ação qualquer aqui ela 
tem que ter uma repercussão, porque que às vezes você vai fazer 
alguma coisa que a gente tecnicamente considera que é de base 
mesmo, que aquilo poderia melhorar a condição de vida da 
população, mas aquilo não vai aparecer eventualmente né. uma obra 
é algo que aparece, a pessoa inaugura aquela obra [...] tangível e 
está todo mundo vendo lá uma marca [...] por exemplo eu fazer uma 
obra, uma construção [social] é muito mais relevante do ponto de 
vista politico do que eu cofinanciar um serviço que [a obra social] vai 
executar, porque a população não consegue enxergar que o Estado 
está investindo [...] no cofinanciamento daquela ação [...] As decisões 
políticas, elas impactam bastante no nosso trabalho sim (D3, 
entrevista pessoal, 13/12/2017). 

D4 entende que no cumprimento de sua função há a necessidade de 

negociação com os grupos de interesse para obter suporte ao cumprimento de sua 

função (DENHARDT & CATLAW, 2017). 

Esses cargos que nós exercemos [...] são cargos políticos. E a gente 
tem que pensar politicamente, por mais que a gente às vezes não 
concorde, determinadas ações a gente tem que pensar dessa 
maneira [...] porque nós vivemos em uma sociedade política, a gente 
tem que cumprir determinados objetivos. Quando a gente senta nessa 
cadeira a gente tem que determinar os caminhos que vão ser 
seguidos para que a gente atinja as metas que estão acima de nós 
[...] eu tenho que seguir essas decisões políticas (D4, entrevista 
pessoal, 18/12/2017).   

D5 dá importância às influências do poder político eleitoral e a abordagem 

política no processo de tomada de decisão, assumindo para si a responsabilidade 

das decisões políticas em sua organização. Cita que “nós conferimos àqueles que 

nos representam o poder” (D5, entrevista pessoal, 10/01/2018) em consonância com 

Jensen e Meckling (1976) “na delegação de alguma autoridade de decisão ao 

agente” (p. 5) e considera ser essencial a compreensão das influências políticas nas 

quais segundo Sousa e Shibata (2011, p. 154) “nem sempre os interesses 

declarados correspondem aos reais interesses envolvidos” (SOUSA & SHIBATA, 

2011, p. 154). 

Se você vai tomar uma decisão política que vai trazer resultado ruim 
[...] é melhor não tomar [...] antes que se transforme isso em um 
problema de conduta [...] todas as decisões políticas quem tem que 
tomar sou eu, dentro da instituição e isso faz com que haja esse risco 
que é exclusivamente meu. Então não admito que haja decisões 
políticas que não sejam centrais, mesmo que nós tenhamos que 
discutir, mas o porta voz disso sou eu, para não fugir, para não ter 
conflito, para não ter dois discursos. Não ter dois discursos significa 
unificar o pensamento para aquele problema ou fato específico. 

Estamos tratando, na minha opinião, de duas coisas: uma é a 
questão política eleitoral partidária e que envolve a eleição das 
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pessoas que comandam, que estão no poder cuja condição de voto 
às levou para a decisão de poder, não é isso? [isso mesmo] Nós 
conferimos àqueles que nos representam o poder de nos representar 
e a outra questão é de política do cotidiano, porque a vida é um 
processo de relações políticas ou você faz bem, ou você gera e 
administra o conflito (D5, entrevista pessoal, 10/01/2018). 

As entrevistas demonstraram ser possível inferir que os dirigentes percebem 

a influência da perspectiva política no processo de tomada de decisão explicitando 

essa influência política mesmo nas decisões técnicas (DENHARDT & CATLAW, 

2017). 

4.1.5 A percepção da governança pública 

Buscou-se descrever a percepção dos entrevistados se a organização tem 

buscado adotar estruturas e práticas de governança pública para “estabelecer sua 

direção e gerenciar suas operações para alcançar os resultados esperados e 

cumprir sua responsabilidade.” (ANAO, 2014, p. 7). 

D1 comenta não haver estruturação dos processos provocando interferências 

demasiadas, demonstrando a falta de consenso de objetivos a qual representa uma 

das contingências, propostas por Provan e Kenis (2007), necessárias à governança. 

O poder público, o governo, de um modo geral, ele se preocupa muito 
mais com efeitos do que com processo. Eu entendo que os diversos 
níveis eles tem que ter seus limites, tem que ter sua regra de 
funcionamento [...] todo mundo se mete com coisa de todo mundo e 
não cuida dos seus (D1, entrevista pessoal, 21/11/2017). 

D1 ainda percebe que o processo de governança pública atual está 

direcionado à fiscalização desconsiderando segundo proposto por ANAO (2014, p. 

7) que as “estruturas e práticas que permitem definir direção, cumprir obrigações e 

gerenciar operações para alcançar resultados esperados”. 

 Gestor não tem um processo estruturado, mas ele faz governança 
todo dia, ele fiscaliza isso, fiscaliza aquilo (D1, entrevista pessoal, 
21/11/2017). 

Foi destacado ainda por D1, ao referir-se a lei federal nº 13.303, publicada em 

2016, que segundo o PWC (2017) “institui regras de governança corporativa; novo 

marco regulatório para licitações e contratos; estruturas, práticas de gestão de 

riscos, compliance e de controle interno; e mecanismos de proteção de acionistas.” 

(PWC , 2017) que há mais limitações no exercício da atividade pública do que na 
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privada e a racionalidade dos processos presentes na governança que deveriam 

evoluir a gestão pública, está engessando as atividades dos gestores públicos e 

limitando a agilidade nas ações de governo.  

Então, por que que você coloca uma nova lei nas sociedades 
anônimas, que veio para facilitar o processo, em torno de gestão, de 
governança, de aplicação adequada de recursos enfim tem todo um 
escopo que leva a uma evolução na gestão pública. Por que ela 
(governança) está regredindo? Porque não estão deixando as 
pessoas, os atores trabalhar!! Não estão deixando os atores 
trabalhar, porque é tanta amarra em nome então da governança, 
coloca tanta amarra que a coisa pára! O órgão público tem que fazer 
tudo que está na lei, o privado pode fazer o que não esteja contra a 
lei (D1, entrevista pessoal, 21/11/2017). 

D1 ainda percebe que o processo de governança pública atual está gerando 

insegurança no processo de tomada de decisão e que segundo Grin e Loeber (2007) 

poderá conduzir os gestores para alternativas já testadas fazendo com que tendam 

à resolução apenas de problemas recorrentes. 

Enquanto o gestor público, não tiver segurança naquilo que ele pode 
contribuir efetivamente, naquilo que ele pode melhorar o processo, 
ele pode melhorar a efetividade, a aplicabilidade daquele recursos 
para que criar uma maior benefício, aí não tem jeito né [a governança 
não vai para frente] A governança vai existir como? Por si só. Então 
monta um monte de processo, um monte de controles, um monte de 
sistemas para fiscalizar o que? Acompanhar o que? Uma coisa que 
você já conhece o resultado, entende? Você sabe exatamente o 
resultado  [Você acredita que nessa tua linha. A governança, ela vai 
inibir a criatividade do decisor, a iniciativa do decisor?] A iniciativa 
indiscutível, indiscutivelmente (vai ser inibida), mesmo que o cara 
diga, a governança é construída de baixo para cima, isso é uma 
grande mentira [...] Eu tenho que ser ético, eu tenho que fazer a 
minha própria governança, eu tenho que me controlar para que eu 
haja dentro de um processo (D1, entrevista pessoal, 21/11/2017). 

D2 ao citar “entes” refere-se às demais secretarias de Estado bem como o 

poder legislativo. D2 tem buscado atuar em um contexto de governança em rede, 

buscando compreender os objetivos conflitantes buscando um “equilíbrio dentro de 

um quadro de relações contratuais” (JENSEN & MECKLING, 1976, p. 12).  

Eu tenho muito pouca distância entre quem decide e quem está 
trabalhando lá na ponta, a gente consegue trabalhar todo mundo 
meio que junto nesse modelo [...] é curto, a decisão é mais rápida, a 
gente decide aquilo que é nosso papel decidir  [...] a gente conversa 
com todos os entes [...] a gente traz quem vai receber aquele bem 
também para dizer: é isso mesmo que vocês querem? [...] a gente 
ouve quem ter que ser ouvido, mas a decisão é nossa (D2, entrevista 
pessoal, 05/12/2017). 
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D3 reconhece a importância dos mecanismos de controle da governança, no 

entanto, critica o excesso das exigências definidas nos procedimentos públicos. 

Essa crítica vai de encontro àquilo que a governança entende ser o ponto chave da 

orientação ao desempenho que prevê buscar uma melhoria contínua no 

desempenho das ações com foco nos resultados (IFAC, 2001). 

A forma como a gente está lidando aqui nesse País, vai inviabilizar 
alguém querer ser gestor público, porque os mecanismos de controle, 
pesem eles serem extremamente importantes, e eles são mesmo, 
eles dificultam muito a execução do trabalho, muito. [...] É óbvio que a 
governança, ela tem que estar presente nas nossas práticas de dia a 
dia, nem pensar em sair de zero esse mecanismo de controle 
absoluto. Esses mecanismos de controle estão nos paralisando [...] 

Onde está o limite dessas exigências, né? [...] A gente tem aqui, 
garantir tudo isso funções muito segregadas, quem autoriza não é 
quem empenha, não é quem liquida, assim os mecanismos para 
garantir essa governança com qualidade, com eficácia com tudo que 
precisa, eu acho que a gente tem essa estrutura, não é só aqui em 
todas as secretarias tem né. As instâncias de controle interno, a gente 
é controlado pela controladoria geral do Estado o tempo todo, pela 
inspetoria do tribunal de contas a própria PGE (procuradoria geral do 
Estado) [...] assim, a gente está muito amarrado [...] (exigências) 
excessivas e que não estão resolvendo o problema do País (D3, 
entrevista pessoal, 13/12/2017). 

D4 percebe a necessidade de atuação integrada dos atores que compõem o 

processo de governança pública, ou seja, governança em rede, com foco nos 

objetivos comuns (PROVAN & KENIS, 2007). No entanto comenta a falta de 

capacidade no nível de rede que representa uma das contingências, propostas por 

Provan e Kenis (2007), necessárias à governança.  

A governança no sentido literal da palavra depende muito de quem 
está à frente do cargo. A teoria é ótima, mas enquanto não tivermos 
um gestor com essa capacidade de integração das equipes, não tem 
jeito (D4, entrevista pessoal, 18/12/2017). 

D5, na atualidade, não percebe a existência de uma atuação formal integrada 

dos atores que compõem o processo de governança pública, ou seja, governança 

em rede, com foco nos objetivos comuns (PROVAN & KENIS, 2007). Entende que o 

gestor de cada organização tem que ter prática em articulação.  

Não existe. Ou você como gestor da organização individual tem 
capacidade de se articular com as outras instituições e isso está 
numa relação direta de dependência, ou você não faz nada [...] Nós 
temos problemas uma vez por outra, dessa falta de comunicação 
entre as partes. 
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D5 não percebe haver as contingências propostas por Provan e Kenis (2007), 

necessárias à governança.  Independente do número de participantes do processo 

parece não existir um consenso dos objetivos e nem confiança nas ações fazendo 

com que o dirigente necessite tramitar pessoalmente os processos buscando dar a 

necessária legitimidade. 

Me desculpe, não existe (a governança)! Eu sou servidor público há 
34 anos, ou você faz com que ela exista, e você é memória viva do 
processo como gestor e põe debaixo do braço para despachar. Cada 
um com os quais você conversa, você explica tudo de novo, e tem 
essa habilidade, ou não funciona (D5, entrevista pessoal, 
10/01/2018). 

Há a estrutura formal de governança na organização, no entanto D5 percebe 

que é necessário operacionalizar o processo de governança. Referente aos órgãos 

de controle externo considera que nem sempre realizam um papel orientador (ver 

tópico 4.1.1.3), no entanto percebe que o controle interno efetivamente “faz 

recomendações” e é percebido como uma “barreira de proteção” para o tomador de 

decisão. 

O órgão máximo de administração [...] é o conselho de administração 
que há 20 anos não tinha reunião quando eu cheguei [...] Retomei as 
reuniões do conselho. Pode existir a estrutura, mas não o processo 
funcionando. Eu fiz funcionar o controle interno, está funcionando, 
mas ele já existia no papel há muito tempo. Está funcionando. Precisa 
funcionar melhor. Porque é uma barreira de proteção também. Além 
de ser órgão de controle para dentro, ele também é uma barreira de 
proteção. Porque ele faz recomendações. Você como administrador, 
você vê que pode cometer equívocos, que é um processo inadequado 
e corrige (D5, entrevista pessoal, 10/01/2018).  

No entanto, percebe que não basta a formalização de um processo de 

governança, é necessário, conforme proposto pela (OECD, 2015) disponibilizar os 

meios para alcançar e monitorar os objetivos propostos, caso contrário “não 

funciona”. 

Pode ajudar (a governança pública no processo de tomada de 
decisão) se as pessoas tiverem início, meio e fim. O maior problema 
na minha opinião é que quando você põe alguma coisa para ser 
discutida, se as pessoas não tiverem habilidade para concluir a 
discussão [...] não funciona (D5, entrevista pessoal, 10/01/2018). 

As entrevistas demonstraram ser possível inferir que o processo de 

governança pública atual está direcionado à fiscalização e que as limitações 

presentes nos processos pertinentes à atividade pública fazem com que 
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racionalidade dos processos presentes na governança acabem engessando as 

atividades dos gestores públicos e limitando a agilidade nas ações de governo.  

E para concluir o momento 1 da pesquisa, buscou-se descrever, no próximo 

tópico, a percepção da perspectiva política no processo de governança. 

4.1.6 A Percepção da perspectiva política no processo de governança 

Buscou-se, junto aos entrevistados, descrever a percepção da perspectiva 

política no processo de governança pública, que segundo Peters e Pierre (1998) 

surgiu com uma linha ideológica de manutenção de algum grau de controle político 

sobre o serviço público. 

D1 menciona que a convivência pacífica, entre os grupos técnicos e político, 

depende de uma definição clara de fronteiras de atuação  respeitando as diferenças 

entre os elementos centrais do processo de tomada de decisão da abordagem 

racional e da perspectiva política: o problema, os objetivos, as alternativas, as 

análises, a decisão e o momento de decidir  (DENHARDT & CATLAW, 2017). 

Difícil, difícil a não ser que o poder político defina as regras, digamos 
assim, a força produtiva, a força executora, ela concorda e abraça 
aquilo aí eles vão viver pacificamente. Só que o político fez o dele. O 
que ele vai fazer agora? Agora ele vai fiscalizar. Vai me dar total 
liberdade de eu procurar os melhores meios e vou ser obrigado a 
apresentar os resultados que foram previstos lá no início da (gestão). 
Mas é uma convívência extremamente difícil, muito difícil, eu diria que 
aí está o sucesso ou insucesso da gestão (D1, entrevista pessoal, 
21/11/2017). 

A compreensão de D2 sobre governança pública é direcionada basicamente à 

gestão racional de processos no atendimento às demandas. Esse atendimento 

busca atender aos políticos que demandam projetos alinhados aos programas de 

governo. 

Quando eles (políticos) vêm pedir alguma coisa, a gente 
parabéns, é isso aí que a gente quer, está no caminho que o 
Estado precisa [nesse caso você acha que a governança 
contribui?] Mas contribui muito, muito, o nosso modelo de 
trabalho já foi para um monte de gente [...] A gente tem dado 
conta do recado [...] A gente está satisfeito com o que a gente 
tem conseguido, com pouca gente, bem pouca gente (D2, 
entrevista pessoal, 05/12/2017). 
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Para D3, um dos impactos da influência política no processo de governança 

refere-se também ao ponto chave da orientação ao desempenho que prevê buscar 

uma melhoria contínua no desempenho das ações com foco nos resultados (IFAC, 

2001). Essa influência mantém programas deficitários para a administração pública 

devido ao impacto político negativo que pode causar. 

Você tem um programa que custa muito caro para você e que você 
precisa reduzir esse programa, porque as finanças do Estado não 
suportam. Isso vai trazer um impacto na população, ninguém faz. [...] 
Quem vai fazer isso? Ninguém [...] As decisões políticas, elas 
impactam bastante no nosso trabalho sim (D3, entrevista pessoal, 
13/12/2017). 

D4 (ver tópico 4.1.5) obteve apoio de diversos atores políticos e das 

instituições envolvidas, atuando em um processo de governança em rede, para 

atender a um objetivo coletivo. Essa experiência permite inferir que se o 

comportamento humano e os processos estiverem alinhados com os objetivos 

organizacionais, os resultados, independente das abordagens racional ou política, 

poderão ser idênticos (SOUSA & SHIBATA, 2011).  

D5 não comentou sobre a influência da perspectiva política no processo de 

governança, no entanto é possível inferir essa influência ao D5 citar que o controle 

interno também atua como uma “barreira de proteção” no processo de tomada de 

decisão quando busca minimizar “um risco que envolve o aspecto administrativo 

propriamente dito e que envolve o aspecto político” (ver tópico 4.1.1.1). 

As entrevistas demonstraram ser possível inferir que os dirigentes 

compreendem que se o comportamento humano e os processos estiverem 

alinhados com os objetivos organizacionais, os resultados, independente das 

abordagens racional ou política, poderão ser idênticos (SOUSA & SHIBATA, 2011). 

D5 percebe ainda que a estrutura de controle interno pode atuar como uma “barreira 

de proteção” aos gestores no processo de tomada de decisão. 

Concluído o momento 1 da pesquisa, no próximo tópico serão apresentados 

os resultados obtidos no momento 2 referente a aplicação do questionário AIM – 

Agor’s Intuitive Management Survey que vem complementar o estudo da percepção 

do uso da intuição (ver tópico 4.1.3). 
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4.2 Momento 2 – Avaliação do nível de habilidade intuitiva 

Para avaliar a habilidade intuitiva dos pesquisados (ver Figura 11) foi aplicado 

o questionário referente à abordagem AIM – Agor’s Intuitive Management Survey, 

composto de um conjunto de 12 questões. Cada resposta gera uma pontuação, 

baseadas nas opções A e B que somadas representam a habilidade intuitiva. Para 

obter o resultado da habilidade pensamento, é necessário subtrair a quantidade total 

de questões do resultado da habilidade intuitiva (AGOR, 1989). 

 

Figura 11 - Habilidade Intuitiva 

 

Fonte: Elaborado pelo autor com base em Agor (1989). 

Ao avaliar a habilidade intuitiva dos pesquisados é possível observar que: o 

entrevistados D1 e D5 obtiveram habilidade intuitiva 8, e D3 e D4 obtiveram 

resultado 7 indicando que há uma tendência “para basear suas decisões em 

incógnitas ou possibilidades” (AGOR, 1989, p. 140). No entanto D2 obteve uma 

habilidade intuitiva menor que a habilidade pensamento indicando que há uma 

“capacidade para aplicar experiências a problemas, trazer fatos pertinentes, 

acompanhar os detalhes essenciais e enfrentar dificuldades com o realismo” 

(AGOR, 1989, p. 141). 

No período de 1981/1988, Weston H. Agor coordenou essa pesquisa (AIM) 

com os gestores seniores de organizações dos setores públicos das regiões da 

Califórnia, Flórida, Michigan, Texas e da cidade de Phoenix sendo que o alto 

escalão de gestão obteve nível de habilidade intuitiva 6,2 (AGOR, 1989). A 

pesquisa realizada no ano de 2017 com os dirigentes do governo do Estado do 

Paraná revelou que D1, D3, D4 e D5 possuem resultado intuitivo superior à média 

da pesquisa (AIM). Somente D2 apresentou resultado inferior a essa média. 

Esse estudo complementar, para a compreensão da percepção do uso da 

intuição dos pesquisados, permitiu reforçar as inferências realizadas no momento 1. 
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Ambos os entrevistados D1 e D5 obtiveram nível 8 de habilidade intuitiva no 

momento 2. As inferências realizadas no momento 1 com o entrevistado D1 permitiu 

descrever que a percepção relativa ao uso da intuição ampliou o seu campo de 

visão sobre as situações: “Você sabia que tinha um problema de trânsito, mas você 

não tinha elementos suficientes para dizer ó o meu maior problema de trânsito é 

esse, eu sei que tenho um problema de trânsito, intuição” (D1, entrevista pessoal, 

21/11/2017); e com o entrevistado D5, permitiu descrever que há a percepção da 

importância no uso da intuição: “A intuição foi se a hipótese, se então [...] aí eu 

comecei a descobrir que nas nossas unidades e visitando havia salas de aula, 

comecei a descobrir que em algumas unidades não havia sala de aula [...] uma 

imagem catastrófica” (D5, entrevista pessoal, 10/01/2018).  

 Ambos os entrevistados D3 e D4 obtiveram nível 7 de habilidade intuitiva no 

momento 2. Sendo que as inferências realizadas no momento 1 com a entrevistada 

D3 permitiu descrever que a percepção relativa ao uso da intuição sugere que seu 

uso conduz as pessoas a alternativas inovadoras: “Eu não tenho a resposta ainda, 

mas eu sei que tem uma saída, tenho certeza que tem uma saída” (D3, entrevista 

pessoal, 13/12/2017); e com o entrevistado D4, permitiu descrever que há a 

percepção da importância no uso da intuição: “Se você tem o domínio, se você 

conhece a situação em que você está, você passa a ser mais intuitivo” (D4, 

entrevista pessoal, 18/12/2017). 

Somente D2 obteve nível 4 de habilidade intuitiva no momento 2. As 

inferências realizadas no momento 1 com a entrevistada D2 permitiu descrever que 

havia um distanciamento da compreensão do conceito e percepção do uso da 

intuição: “Depende do que é intuição. Eu não consigo aquele negócio que é 

puramente vem na minha cabeça e acabou. Eu não consigo.” (D2, entrevista 

pessoal, 05/12/2017); e direcionando a entrevista para uma visão racional de 

processos: “Tudo isso não é intuição, é alguém que sabe que funciona [...] Não é 

aquilo que eu gosto é aquilo que a gente determinou como modelo de gestão 

corporativa. [...] Esse modelo está retratado naqueles processos” (D2, entrevista 

pessoal, 05/12/2017). 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A dissertação desenvolvida revelou-se uma fantástica viagem na busca pelo 

saber conduzindo-nos a compreender “como as pessoas de fato tomam decisões” 

(FAÇANHA & YU, 2011, p. 52).  

A percepção do uso da intuição no processo de tomada de decisão 

permitiu compreender que os gestores percebem a intuição como uma possibilidade 

de desenvolvimento de “estratégias inovadoras” como é possível inferir nos 

seguintes depoimentos: “Você sabia que tinha um problema de trânsito, mas você 

não tinha elementos suficientes para dizer ó o meu maior problema de trânsito é 

esse, eu sei que tenho um problema de trânsito, intuição” (D1, entrevista pessoal, 

21/11/2017); “Eu não tenho a resposta ainda, mas eu sei que tem uma saída, tenho 

certeza que tem uma saída” (D3, entrevista pessoal, 13/12/2017); “Se você tem o 

domínio, se você conhece a situação em que você está, você passa a ser mais 

intuitivo” (D4, entrevista pessoal, 18/12/2017); e “A intuição foi se a hipótese, se 

então [...] aí eu comecei a descobrir que nas nossas unidades e visitando havia 

salas de aula, comecei a descobrir que em algumas unidades não havia sala de aula 

[...] uma imagem catastrófica” (D5, entrevista pessoal, 10/01/2018). 

No entanto, permitiu compreender também que os dirigentes buscam 

minimizar os riscos pertinentes ao uso da intuição, validando sua alternativa intuitiva, 

conscientes que poderão não obter um apoio organizacional em caso de decisões 

erradas “no grau de suporte que o empregado esperaria da organização em uma 

grande variedade de situações” (HUTCHISON & SOWA, 1986, p. 501) como é 

possível inferir nos seguintes depoimentos: “Quando muitas vezes a intuição o 

levava a tomar determinada decisão, no planejamento sempre eram dados, havia o 

setor de estatística” (D1, entrevista pessoal, 21/11/2017); “Procurei onde tinha 

tecnologia nova [...] Trouxe a ideia para o grupo” (D5, entrevista pessoal, 

10/01/2018) e “Eu tenho uma intuição, eu olho para aquilo me acende uma luz, que 

às vezes eu deixo guardadinha aqui no cantinho da cabeça. Eu preciso cuidar disso 

daqui a pouco, oportunamente vou olhar” (D3, entrevista pessoal, 13/12/2017). 

A percepção da influência da perspectiva política no processo de 

tomada de decisão permitiu compreender que “as preferências dos gestores mais 

influentes eventualmente predominam na tomada de decisão.” (FAÇANHA; YU, 
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2011, p. 65) impactando em ações que poderiam maximizar o bem-estar da 

sociedade (JENSEN; MECKLING, 1976) como é possível inferir nos seguintes 

depoimentos: “O político sempre se sobrepõe a questão de planejamento ou a 

questão prática” (D1, entrevista pessoal, 21/11/2017); “No serviço público a gente 

tem o viés político que a gente não pode deixar de levar em consideração, porque 

somos entes políticos [...] mas tem horas que não adianta, e eu tenho que saber 

entender. O argumento técnico naquele momento ele foi vencido” (D2, entrevista 

pessoal, 05/12/2017); “Eu fazer uma obra, uma construção [social] é muito mais 

relevante do ponto de vista politico do que eu cofinanciar um serviço que [a obra 

social] vai executar, porque a população não consegue enxergar que o Estado está 

investindo” (D3, entrevista pessoal, 13/12/2017); e “A vida é um processo de 

relações políticas ou você faz bem, ou você gera e administra o conflito” (D5, 

entrevista pessoal, 10/01/2018). 

A percepção da influência da governança pública no processo de 

tomada de decisão permitiu compreender que o processo de governança pública 

atual está direcionado à fiscalização e que as limitações presentes nos processos 

pertinentes à atividade pública fazem com que racionalidade dos processos 

presentes na governança acabem engessando as atividades dos gestores públicos e 

limitando a agilidade nas ações de governo como é possível inferir nos seguintes 

depoimentos: “O poder público, o governo, de um modo geral, ele se preocupa muito 

mais com efeitos do que com processo [...] gestor não tem um processo estruturado, 

mas ele faz governança todo dia, ele fiscaliza isso, fiscaliza aquilo” (D1, entrevista 

pessoal, 21/11/2017). “A gente ouve quem ter que ser ouvido, mas a decisão é 

nossa” (D2, entrevista pessoal, 05/12/2017). “Esses mecanismos de controle estão 

nos paralisando [...] Onde está o limite dessas exigências, né?” (D3, entrevista 

pessoal, 13/12/2017).  

Nesse sentido, D4 e D5 observam ainda não haver atualmente o uso efetivo  

das potencialidades do processo de governança pública: “A teoria é ótima, mas 

enquanto não tivermos um gestor com essa capacidade de integração das equipes, 

não tem jeito” (D4, entrevista pessoal, 18/12/2017); e “Me desculpe, não existe (a 

governança)!” (D5, entrevista pessoal, 10/01/2018). 
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Havia ainda, no início do estudo, a suposição inicial de que o comportamento 

predominantemente racional da governança pública aliado a uma abordagem 

política não disponibilizaria um ambiente que incentivasse o uso da intuição e 

consequentemente ao desenvolvimento de ideias inovadoras. No entanto, no 

depoimento “a intuição ela é superimportante sim, como criatividade. Inconformismo, 

não se conformar, não aceitar as coisas como elas são” (D3, entrevista pessoal, 

13/12/2017). A entrevistada percebe que o inconformismo pode gerar, por meio de 

um processo intuitivo, questionamentos às normas racionais previstas nos 

processos organizacionais. 

A identificação dos fatores que influenciam o processo de tomada de 

decisão possibilitou compreender que a governança é um dos componentes de 

arranjos e práticas racionais que conduzem o processo de tomada de decisão para 

que a organização atinja seu objetivo. Esse processo organizacional racional, aliado 

aos interesses de grupos políticos soma-se ao processo racional limitado do 

indivíduo, conduzindo-o para alternativas já testadas fazem com que os gestores 

públicos tendam à resolução apenas de problemas recorrentes (GRIN; LOEBER, 

2007) ou ainda segundo Stone (2002, p. 256 apud SOUSA e SHIBATA, 2011, p.139) 

“escolham o curso de ação que prejudique menos os mais poderosos”.  O uso da 

intuição surge como um caminho que possibilita o desenvolvimento de estratégias 

inovadoras (FINKELSTEIN; HAMBRICK; CANNELLA, 2009) impactando nos 

resultados.  

Com esse estudo foi possível comparar a percepção da realidade construída 

com a revisão bibliográfica, contribuindo com a teoria estudada. Ao longo da 

pesquisa identificaram-se possibilidades para pesquisas futuras, no processo de 

tomada de decisão do setor público: avaliar o suporte das organizações aos riscos 

do uso da intuição; investigar os impactos das decisões políticas nos resultados do 

setor público; e avaliar a compreensão dos conceitos e benefícios dos processos da 

governança pública. 
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7 APÊNDICES 

7.1.1 Roteiro de entrevistas – Momento 1 

1. Perfil do pesquisado 

- Idade: 

- Gênero: 

- Cargo: 

- Tempo no atual cargo: 

- Escolaridade/formação: 

- Como você acessou o setor público: concurso ou nomeação ? 

- Comente um pouco sobre a sua trajetória profissional. (pergunta quebra-gelo) 

2. Situações estratégicas que podem beneficiar-se do uso da intuição no processo 

de tomada de decisão: 

- Na sua trajetória profissional, no setor público, você pode descrever uma 

situação em que você identificou mais de uma alternativa possíveis para a 

solução de um determinado problema. 

 Quais foram as fontes de informação utilizadas na busca das 

alternativas? As informações possuíam qualidade? 

 Como foram balanceados os riscos das alternativas? 

 Na escolha da alternativa final (decisão), como foram definidas as 

variáveis para realizar a escolha? Existiam variáveis suficientes? 

 Considera que a decisão adotada foi a mais adequada?  

 Havia pressão para a tomada de decisão (tempo e/ou sociedade e/ou 

interesses organizacionais/políticos)? Pode comentar? 

- Relate alguma decisão que você tomou contrária à alternativa considerada 

mais adequada. 

- Relate alguma decisão em que havia fatos limitados e não elucidativos. 

3. Alinhamento do conceito de intuição. 

- Apresentação de caso da multinacional Rohm and Hass referente ao uso da 

intuição no processo de tomada de decisão (COSTA, 2005 apud DECORSO 

e RUSSO, 2011, p. 110-111): 

[...] um grupo de executivos estava discutindo os termos finais de uma 
parceria milionária com uma companhia mexicana do setor 
petroquímico. De súbito, a gerente regional de marketing levantou-se e 
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comentou que "o acordo não está cheirando bem". [...] "Não sei, mas 
essa empresa não me parece ética", disse ela. Do outro lado da mesa, 
o diretor financeiro gritou: "Ela está louca". [...] Imediatamente, o caso 
foi levado para a apreciação da diretoria. [...] Diante de seu superior, ela 
reafirmou que não sabia por que havia dito aquilo, mas que sentia que a 
empresa mexicana não era idônea. "Levamos a intuição dela em conta 
e desistimos do contrato" [...] A surpresa maior veio meses depois, 
quando a empresa mexicana pediu concordata e, na sequência, deu o 
calote em dezenas de credores [...].  

  
E em uma análise posterior, sobre o caso, perceberam os seguintes indícios: 

A gerente já havia morado no México. [...] Sabia que o setor 
petroquímico não era tão bem regulamentado. Conhecia também casos 
de empresas do setor que eram desleais. [...]. A Rohm and Hass tem a 
ética como uma de suas principais bandeiras. 

 
- Declaração prévia referente ao conceito da intuição no processo de tomada 

de decisão: a intuição pode ser compreendida como a alternativa de ação que 

surge quando o “subconsciente recupera fragmentos enterrados de 

conhecimentos e experiências, os quais se fundem em uma nova informação” 

(ROWAN, 1986, p. 81) gerando uma alternativa intuitiva de ação e “quando se 

sabe que intuitivamente chegou-se à solução correta, há um sentimento 

positivo de que esta é a solução” (AGOR, 1989, p. 149). 

4. Intuição no processo de tomada de decisão 

- Com esse alinhamento do conceito da intuição, você pode comentar se 

houveram decisões em que ideias/alternativas intuitivas foram apresentadas e 

adotadas?  

- Como você percebe a intuição no processo de tomada de decisão no setor 

público? 

5. Explicitação 

- A criação de uma ideia é um processo individual. Como essa ideia é 

explicitada/negociada, com o Grupo e/ou Organização (ões), em um processo de 

tomada de decisão? 

6. Abordagem política 

- Denhardt e Catlaw (2017, p.xxii) no livro Teorias da Administração Pública 

2017 citam que “técnica e política andam em paralelo e que toda decisão é 

política, mesmo que baseada tecnicamente”. Como exemplo, é citado que na 

exposição das alternativas e consequências para uma decisão final: 

 Há situações em que determinada alternativa é identificada, porém por  

algum motivo, “não é interessante apresentá-la”. 



108 
 

 

 Há situações em que determinadas consequências são identificadas, 

porém por  algum motivo são apresentadas aquelas cujos custos e 

benefícios fazem a “solução preferencial parecer melhor”.  

 Como você enxerga as decisões políticas no setor público? 

7. Governança Pública  

- A Governança pública é composta da participação de diferentes atores e 

instituições (ou seja, governança em rede) e “está preocupada com estruturas 

e processos para tomada de decisão, responsabilidade, controle e 

comportamento no topo das organizações” (IFAC, 2001, p. 1).  

 Como você percebe, no contexto público a contribuição da governança 

pública no apoio à complexidade do processo de tomada de decisão? 

 Esses controles da governança pública compõem um processo 

administrativo racional. Há espaço para decisões intuitivas? Pode 

comentar? 

 Como você percebe a coexistência da abordagem política e a estrutura 

e os processos de controles de governança pública? 
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