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RESUMO 

As decisões podem ser tomadas com a aplicação da lógica, da estatística ou das heurísticas. 

No âmbito empresarial as tomadas de decisões são ainda mais complexas, porque, além da 

influência das heurísticas, estão envoltas aos conflitos de interesses, exigem objetivos 

compartilhados, liderança, comunicação efetiva, habilidades de negociação e o 

estabelecimento de prioridades. Diante do exposto tem-se como objetivo compreender a meta-

heurística predominante nas decisões dos gestores das empresas incubadas do Centro 

Incubador Tecnológico-CIT da Fundetec. No Brasil, os estudos sobre o comportamento no 

processo de tomada de decisão empresarial ainda são escassos. Desta forma, espera-se que os 

resultados desta pesquisa empírica possam contribuir para a teoria, quanto à compreensão de 

qual meta-heurística é predominante nas decisões dos gestores das empresas incubadas. Esta 

pesquisa de múltiplos casos, qualitativa, com finalidade descritiva, de perspectiva temporal 

transversal, utilizou como instrumentos de coleta de dados um questionário estruturado e 

entrevista. A partir da análise de conteúdo das respostas dos cinco gestores participantes, 

apoiada pela teoria da decisão conclui-se que as heurísticas da representatividade e da 

disponibilidade são as predominantes nas decisões dos gestores. 
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Área Temática: Controladoria e Contabilidade Gerencial (CCG). 

 

1 INTRODUÇÃO 
As primeiras incubadoras começaram a surgir no Brasil na década de 1980, a primeira 

foi em São Carlos-SP., e no final de 1990 haviam mais de 100 (Stal, Andreassi & Fujino, 

2016). As incubadoras de empresas brasileiras são vinculadas às universidades, aos governos 

locais, às instituições sem fins lucrativos, de forma independente ou conjuntamente (Fonseca, 

2015). 

As vantagens para os gestores que procuram as incubadoras são o acesso a uma boa e 

segura infraestrutura, sinergias entre empresas, serviços de apoio para ideias inovadoras, 

orientações legais e de gestão, e apoio tecnológico. As orientações contribuem para os 

gestores conhecerem o mercado, terem acesso às fontes de financiamentos, para assim 

alavancar seus empreendimentos, reduzir as taxas de mortalidade, se consolidar no mercado 

(Stal et al., 2016). 

No cotidiano das organizações, muitas decisões são tomadas com informações 

escassas e incompletas. Desta forma o gestor trabalha com a incerteza, contudo, necessita 

predizer eventos e situações organizacionais (Tversky & Kahneman, 1974). O processo 

decisório é um componente fundamental do comportamento humano, logo, é um assunto 

discutido em multiáreas do conhecimento (Kahneman & Tversky, 1984). No âmbito 

empresarial as decisões são atos de poder envoltos a conflitos de interesses, que exigem 

objetivos compartilhados, liderança, comunicação efetiva, habilidades de negociações e 

definição das prioridades (Lima Filho, 2010). 

As decisões podem ser tomadas com a aplicação da lógica, da estatística ou das 

heurísticas (Gigerenzer & Gaissmaier, 2011). Heurísticas são regras práticas adotadas nas 

tomadas de decisões devido às limitações das habilidades cognitivas (Luppe & Angelo, 2010), 

cujo objetivo é pesquisar regras e métodos que conduzem às descobertas e inovações 

(Puchkin, 1969). Esta forma prática de tomar decisões simplifica o processo decisório, reduz 

os esforços e o tempo gasto no processo de julgamento e na tomada de decisão. Entretanto, 

pode conduzir a erros e vieses (Tversky & Kahneman, 1974; Gigerenzer & Gaissmaier, 

2011). 

Os estudos sobre heurísticas iniciaram por volta do ano 340 anos a. C pelo matemático 

grego Pappus, que escreveu o livro a arte de resolver problemas. A terminologia, embora 

tenha sido criada por Arquimedes a aproximadamente 200 anos a. C., sofreu influência de 

outros pensadores que contribuíram para o desenvolvimento deste tema dentre eles Poincaré, 

Descartes, Spinoza, Leibnitz, Bruner, Einsten, e Koeler  (Puchkin, 1969). No campo 

empresarial pode-se dizer que os estudos iniciaram com Chester Barnard (1938-1948), Simon 

(1955-1957) e Tversky e Kahneman (1974). 

No Brasil os estudos sobre o comportamento no processo de tomada de decisão ainda 

são muito escassos e a importância em se estudar este tema está ligada à busca pela 

compreensão das falhas cognitivas no processo decisório (Lima, Bruni & Sampaio, 2012; 

Luppe & Angelo, 2010). Inclusive não foram encontradas na literatura trabalhos com o 

propósito de compreender qual a meta-heurística é predominante nas decisões dos gestores de 

empresas incubadas, entretanto é importante compreendê-las para inferir se estão sendo 

empregadas de maneira que não proporcione decisões arriscadas que possam comprometer o 

sucesso do empreendimento recém-criado e seu desenvolvimento. 

A importância deste estudo também se justifica porque no complexo e dinâmico 

ambiente econômico em que as organizações e os tomadores de decisões estão inseridos, os 



 

 

 

estudos empíricos se fazem necessários (Fernandes, 2010), para compreender a realidade, 

com o intuito de gerar conhecimentos para a inovação das empresas incubadas, uma vez que 

estas possuem interesse nas pesquisas, e por existir entre ambas o senso de cooperação e 

parceria (Stal et al., 2016). Desta forma tem-se a seguinte questão de pesquisa: Qual meta-

heurística é predominante nas decisões dos gestores das empresas incubadas do Centro 

Incubador Tecnológico-CIT da Fundetec? 

Com o propósito de responder a questão de pesquisa, o objetivo geral deste estudo é 

compreender a meta-heurística predominante nas decisões dos gestores das empresas 

incubadas no Centro Incubador Tecnológico-CIT da Fundetec. E como objetivos específicos 

esperam-se: a) conhecer o perfil dos gestores; b) identificar a presença dos vieses das 

heurísticas na tomada de decisão; c) constatar quais áreas ligadas às atividades empresariais 

mais empregam a intuição. 

Isto posto espera-se contribuir com subsídios teóricos, e na compreensão sobre a 

influência das heurísticas na tomada de decisão dos gestores de empresas incubadas, bem 

como incentivar sua reaplicação em incubadoras de outras regiões. Mesmo não tendo o intuito 

de buscar generalizações, é importante fazer a comparação dos resultados e aprofundar as 

análises. Esta contribuição vem ao encontro da necessidade de estudo desta temática, uma vez 

que é pouco explorado no Brasil (Pontes, 2009; Lima Filho & Bruni, 2013; Pádua Júnior, 

Neto Steiner, Filho Silva & Oliveira, 2014).  

O estudo possui mais cinco seções, além desta introdução, tem-se o referencial teórico 

que apresenta o constructo da teoria da decisão, das heurísticas e seus vieses, a na próxima 

seção os procedimentos metodológicos demonstram as etapas do desenvolvimento desta 

pesquisa de forma detalhada, em seguida são expostos os resultados apurados, a análise de 

conteúdo, e por fim as considerações finais. 

  

2 REFERENCIAL TEÓRICO 
 Com o intuito de aprofundar as reflexões sobre a temática deste estudo, a primeira 

subseção apresenta-se os principais conceitos, as fases e os elementos do processo de decisão, 

com ênfase maior na teoria da racionalidade limitada. A segunda subseção contemplam os 

conceitos teóricos sobre as heurísticas e seus vieses. 

  

2.1 Teoria da Decisão 
O pioneiro nos estudos sobre decisões nas organizações foi Herbert Alexander Simon, 

ganhador do Prêmio Nobel de Economia em 1978 pela relevância de suas pesquisas nesta 

temática (Fernandes, 2010). Seus estudos percorrem os campos da economia, psicologia, 

administração, filosofia, ciência da computação e ciência social (Balestrin, 2002). 

Além destas áreas, a estatística, a matemática, pesquisa operacional, inteligência 

artificial, e ciência cognitiva e política, tem se dedicado ao estudo para compreender como as 

pessoas tomam decisões para resolver problemas (Simon, 1987 apud Balestrin, 2002). O 

interesse por esta compreensão talvez seja porque a capacidade de resolver problemas é uma 

das habilidades humanas mais extraordinárias, independente da área, se das ciências, das 

artes, no social, ou no mundo dos negócios (Gleitman, Reisberg & Gross, 2009). 

Segundo Simon, para compreender o comportamento humano as atenções precisam 

ser voltadas para a forma como as decisões são tomadas (Fernandes, 2010), porque 

diariamente as pessoas se defrontam com a necessidade de tomar decisões simples e 

complexas (Luppe, 2006). 



 

 

 

Cada problema requer um tipo de decisão, desta forma existem as decisões 

programadas e às não programadas. As programadas são para sanar os problemas chamados 

de rotineiros, e às não programadas são as decisões voltadas para os problemas que exigem 

mais cautela (Swerts, 2013). 

Tomar decisão quer dizer escolher uma entre as opções dispostas que provavelmente 

irão solucionar o problema (Lima Filho, 2010), ou aproveitarão uma oportunidade (Catelli, 

2001). São fatores que influenciam as decisões, a atratividade do resultado e a probabilidade 

de alcançar o resultado (Gleitman et al., 2009). 

As decisões tomadas no âmbito empresarial seguem as mesmas linhas das decisões 

pessoais, pois algumas são importantes e merecem uma análise mais profunda antes de tomar 

uma decisão e outras que não acarretam muitas consequências são tomadas por intuições 

(Swerts, 2013). Mas o gestor além de tentar tomar decisões da melhor forma possível, precisa 

oportunizar e providenciar para que os demais integrantes da corporação também o façam 

(Balestrin, 2002). 

Para Simon a solução de problemas e as tomadas de decisões são questões centrais nos 

estudos organizacionais (Balestrin, 2002), pois não existe regra que auxilie o gestor tomar 

sempre a decisão correta (Swerts, 2013). 

Nas organizações, os indivíduos são limitados por seus valores e propósitos, e as 

decisões não estão “dissociadas da emoção, imaginação e experiência anterior a que o 

tomador de decisão é sujeito” (Lima Filho, 2010, p. 26). Isso quer dizer que na maioria das 

vezes as pessoas não embasam suas decisões por dados estatísticos (Paixão, Carvalho Júnior 

& Bruni, 2010). 

As decisões empresariais podem ser tomadas sob três perspectivas: decisão voluntária 

devido a uma situação de crise ou oportunidade enxergada, quando no início do processo de 

decisão já se sabe a solução, ou decisão para procurar algo e a solução (Lima Filho, 2010). 

Mas antes de tomar qualquer tipo de decisão seja ela no âmbito pessoal ou empresarial, o 

julgamento das alternativas se faz necessário. 

Julgamento quer dizer avaliar, estimar, deduzir, ou fazer inferências sobre uma 

situação (Luppe, 2006) entre as opções de escolha, e tomada de decisão é a escolha realizada, 

sendo, portanto, funções independentes, porém, interrelacionadas (Tversky & Kahneman, 

1981). 

O julgamento e a tomada de decisão possuem como princípios clássicos maximizar as 

possibilidades em obter resultados desejáveis e minimizar resultados indesejáveis sob 

condições idealizadas (Tonetto, Kalil, Melo, Schneider & Stein, 2006).  Portanto, pode-se 

dizer que a resolução dos problemas é uma forma de pensamento, que pode utilizar-se de 

raciocínio indutivo ou dedutivo (Gleitman et al., 2009). 

Raciocínio indutivo é quando às conclusões ocorrem a partir de observações, das 

experiências pessoais ou de outras pessoas, sem garantia de que estão corretas. Esta forma de 

raciocínio é predominante no cotidiano e é onde se empregam as heurísticas (Gleitman et al., 

2009).  

Existem seis elementos envolvidos em uma decisão, segundo Simon (1960) são eles: 

tomador de decisão, objetivos, preferências, estratégia, situação e resultado. Tomador de 

decisão é a pessoa que faz a escolha, objetivos se referem à meta ou o resultado que o 

tomador pretende alcançar ou realizar, as preferências são os critérios utilizados pelo tomador 

para fazer a escolha, estratégia é o curso da ação, ou a forma como ele pretende executar a 

escolha levando em considerações os recursos necessários e disponíveis, a situação é o 



 

 

 

ambiente que impacta diretamente na decisão ou variáveis que estão fora do seu controle e 

resultados são as consequências das ações que foram decididas (Lima Filho, 2010). 

O tomador de decisão está sempre lidando com a incerteza, o risco e a turbulência, e 

raras vezes com a certeza. Certeza é quando as decisões são tomadas com base em 

informações precisas, mensuráveis e confiáveis e o tomador conhece os resultados ou 

consequências de suas decisões (Swerts, 2013). 

Muitas vezes são tomadas decisões sem conhecer de fato os prováveis resultados, 

neste caso se tem um contexto de incerteza (Tonetto et al., 2006). Decisões tomadas com 

incertezas e com base em informações limitadas, geram resultados ou consequências das 

decisões que não são conhecidas (Luppe, 2006), geralmente neste contexto emprega-se um 

número limitado de heurísticas (Luppe & Angelo, 2010). Mas quando se tem conhecimento 

dos possíveis resultados, tem-se uma visão do contexto e dos seus riscos e oportunidades 

(Tonetto et al., 2006). 

Percebe-se que o processo de tomada de decisão é constante (Luppe, 2006) e 

complexo (Paixão et al., 2010), podendo ser definido como uma sequência lógica de etapas 

racionais dos gestores para encontrar soluções aos problemas (Figueiredo & Caggiano, 1997). 

O Quadro 1 demonstra as fases do processo decisório segundo Simon. Assim, “o 

processo inicial de um processo decisório é a identificação da necessidade ou oportunidade de 

se decidir.” (Catelli, 2001, p. 209). Em seguida, se faz necessário obter conhecimento dos 

fatos, formular alternativas, ponderá-las e decidir por uma delas (Figueiredo & Caggiano, 

1997). 

  

Quadro 1 – Fases do processo decisório para Simon (1960 - 1979) 

Etapa Fases 

1ª Fase ou atividade de inteligência, investigação ou identificação dos problemas: 

exploração do ambiente, análise do problema ou da situação, coleta e processamento 

de dados e informações, identificação de problemas e oportunidades, variáveis 

relacionadas ao problema são colocadas em evidência. 

 
Coleta de 

informações 

2ª Fase de desenho, atividade de design, modelização ou concepção: criação, 

desenvolvimento e análise de possibilidades. 
Estruturação 

3ª Fase de escolha ou seleção da melhor solução: exercício do julgamento e seleção da 

melhor alternativa. 
 

Escolha 

4ª Fase da revisão e implementação: fase em que acontece a avaliação de decisões 

passadas e a implementação dos cursos de ações selecionados. 

Fonte: Elaborado pelos autores com base em Lima Filho (2010) e Benakouche (2010). 

  

A complexidade no processo de tomada de decisão agrava porque nem todas as 

informações necessárias e disponíveis são levadas em consideração, as pessoas procuram 

reduzir a sobrecarga das informações, selecionando apenas o que acham ser relevante ao invés 

de enfrentar as informações potencialmente contraditórias (Fernandes, 2010). Por 

consequência informações limitadas e incompletas podem impulsionar a tomar decisões 

equivocadas (Luppe & Angelo, 2010). 

Simon considerou no estudo da racionalidade limitada essa complexidade do meio que 

gera milhões de novas informações em todo momento, o acesso às informações que geram 



 

 

 

custos e consomem tempo e esforço para pesquisar, e que existem informações omitidas, 

distorcidas e ausentes, e aos limites psicológicos (Fernandes, 2010). Chamada de teoria da 

racionalidade limitada, ela comprova que os administradores procuram tomar decisões 

buscando resultados satisfatórios, visto sua limitação em processar volumosas informações 

(Balestrin, 2002). 

Na teoria da racionalidade limitada a materialização e a simplificação da melhor 

decisão ocorre porque a otimização é substituída pela satisfação, as possibilidades de ações e 

suas consequências são descobertas de forma sequencial e não de maneira preestabelecida e 

os diversos programas de ação são relativamente independentes uns dos outros (Benakouche, 

2010). Isto quer dizer que ela é processual, e se preocupa com a forma ou com os 

procedimentos para encontrar boas alternativas para as decisões (Fernandes, 2010). 

Desta forma, Simon argumentou que o homem não se comporta de forma racional 

porque não consegue (Luppe & Angelo, 2010), mesmo apresentando comportamento 

intencional, sua racionalidade é limitada (Balestrin, 2002). Mas mesmo à tomada de decisão 

não sendo inteiramente racional, as pessoas tentam escolher a melhor alternativa, diante das 

limitações a que estão sujeitos (Luppe & Angelo, 2010). 

Nesse sentido, os estudos de Simon e March (1964) formularam a teoria da 

racionalidade limitada, que foi reformulada e aprofundada por Cyert e March (1970), Allison 

(1971), Allison e Zelikowv (2000), Crozier e Friedberg (1977), Benakouche (2010), e a partir 

dos princípios das heurísticas de Amos Tversky e Daniel Kalneman, criaram o modelo de 

racionalidade limitada (Werts, 2013). 

Segundo Simon (1959-1990) as pessoas adotam as heurísticas, que são procedimentos 

simples, como uma forma de mecanismo para lidar com a complexidade da vida real, e assim 

alcançar resultados satisfatórios através da melhor decisão (Fernandes, 2010). Mas há de se 

ter cuidado no emprego das heurísticas quando as decisões forem de alta relevância ou 

complexas, pois elas podem conduzir a erros e vieses (Tonetto et al., 2006). 

Pontes (2009) pesquisou o uso da intuição e a presença de vieses cognitivos na tomada 

de decisão, por parte dos gestores de micro e pequenas empresas do comércio varejista da 

cidade de Forteza-CE, e constatou que a utilização da intuição encontram-se em quase todas 

as áreas da empresa, sendo elas: marketing (54,7%); estratégia ou planejamento (51,6%); 

desenvolvimento de recursos humanos (37,7%); produção ou operações (31,4%); finanças ou 

investimento (20,1%); e administração de materiais (3,8%). Esta constatação pode estar 

evidenciando uma das prováveis causas do alto nível de mortalidade precoce de empresas 

com este porte. 

 

 2.2 Heurística no Julgamento 
No dia-a-dia, somos constantemente convidados e desafiados a tomar decisões, das 

mais simples até às mais complexas, dependendo do contexto em que estamos inseridos 

(Gomes, 2007). No processo de tomada de decisão, uma das fases do processo de decisão é o 

julgamento, que é a avaliação da situação e das opções para a tomada de decisão (Luppe & 

Angelo, 2010). 

Esta avaliação compreende analisar algumas informações, visto que é impossível 

analisar em profundidade todas elas, seja devido ao volume de informações ou pela urgência 

da decisão, e principalmente pela própria racionalidade humana que é limitada. Neste caso os 

tomadores de decisões tendem a simplificar este processo. Simplificar quer dizer desenvolver 

modos simples de racionalizar para agilizar o processo de tomada de decisão visto que as 



 

 

 

pessoas estão inseridas em um mundo complexo, que ocasiona rápidas mudanças (Tonetto et 

al., 2010). 

Entretanto, essa redução do tempo gasto e os esforços podem conduzir a erros e vieses 

(Paixão et al., 2010).  Para esta simplificação no processo de tomada de decisão dá-se o nome 

de heurística, que é uma ciência que estuda como se processa o psíquico humano e tenta 

compreender como são elaborados os métodos e modos com que elabora estratégias para 

resolver um problema ou uma situação problema (Puchkin, 1969).  

As heurísticas são estratégias que geralmente levam às respostas corretas e eficientes, 

entretanto podem levar a erros (Gleitman et al., 2009). O estudo das heurísticas iniciou com 

os matemáticos e filósofos e se expandiu para as demais áreas do conhecimento, dentre elas a 

psicologia, sociologia, engenharia, pedagogia, administração (Puchkin, 1969). 

Tem-se como precursores desta ciência, dentre outros o matemático grego Pappus 

(340 anos a. C), Arquimedes (200 anos a. C) criador do termo heurística, os filósofos 

Descartes, Spinoza, Leibnitz, e Asmus (1601-1700), Poincaré (1854-1912), Wundt (1879), 

(Puchkin, 1969). E também Edwards (1954), Simon (1955-1956), Tversky e Kahneman 

(1974; 1981), dentre outros (Tonetto et al., 2006). 

As heurísticas apresentam como vantagem possibilitar economia de tempo e reduzir os 

esforços cognitivos no processo de decisão. Como desvantagem pode levar à vieses e erros, 

no mundo contemporâneo não se pode questionar sua existência e sobreviver sem ela (Tonetto 

et al., 2006). Existem três tipos de heurísticas que são utilizadas nos julgamentos sob 

incertezas, sendo elas: a da representatividade, disponibilidade ou de ancoragem e 

ajustamento (Tversky & Kahman, 1974; Tonetto et al., 2006).                                 

Cada tipo de heurística apresenta seus vieses, que são tendências de violar 

determinada e limitada racionalidade. Entretanto, existem formas para atenuar os efeitos, 

sendo uma delas, exercitar o controle dos processos cognitivos e minimizar os efeitos 

determinantes do passado (Tonetto et al., 2006). 

 

2.2.1 Heurística da Representatividade 

A heurística da representatividade disponibiliza suporte para muitas decisões, 

julgamentos e escolhas nas organizações, levando em consideração sempre situações 

cotidianas (Tversky & Kahnema, 1974). Esta heurística trabalha com a ideia de quanto um 

objeto de estudo ou evento lembra o outro, ou seja, é determinada pela similaridade (Paixão et 

al., 2010) ou pelas peculiaridades que correspondem à estereótipos formados em situações, 

eventos ou objetos relativos às experiências do passado (Bazerman, 2004). 

Os vieses que podem ocorrer quando o tomador de decisão utiliza-se da heurística da 

representatividade para tomar suas decisões, são: insensibilidade aos índices básicos, 

insensibilidade ao tamanho da amostra, interpretações erradas da chance, insensibilidade à 

previsibilidade, ilusão de validade e concepções errôneas sobre regressão à média (Pontes, 

2009). 

Entende-se por insensibilidade aos índices básicos, quando o tomador de decisão ao 

avaliar uma probabilidade, pretende ignorar índices básicos de determinado objeto de estudo 

ou evento, quando lhes são fornecidas outras informações descritivas, mesmo não sendo 

relevantes (Bazerman, 2004).  

Insensibilidade ao tamanho da amostra ocorre quando, o tomador de decisão falha em 

sua avaliação, pois, não confia em informações advindas de uma amostra significativa, e toma 

suas decisões com base em amostra ou situações menos representativas (Bazerman, 2004), ou 

seja, ele não considera o tamanho da amostra (Tonetto et al., 2006).  



 

 

 

Quando o tomador de decisão não acredita que eventos possam ter os mesmos 

resultados de forma sequencial, e toma novamente a mesma decisão que anteriormente 

ocasionaram resultados não desejados, significa que ele está interpretando de forma errada as 

chances. O viés da insensibilidade à previsibilidade ocorre quando o decisor faz suas 

previsões analisando simples descrições que fornecem informações relevantes e não 

representativas (Tversky & Kahnenan, 1974), isto quer dizer que o decisor não leva em conta 

vários fatores que levariam em conta se o julgamento fosse por probabilidades (Tonetto et al., 

2006). 

O viés da ilusão de validade ocorre quando o tomador de decisão, mesmo consciente 

das limitações e das falhas que podem ocorrer no seu julgamento, tomam suas decisões na 

confiança de sua intuição (Tversky & Kahneman, 1974), ou seja, o decisor tira conclusões de 

uma única observação levando em conta uma categoria que pode não ser homogênea, isto 

quer dizer que uma pequena amostra de evidências às vezes não reflete todas as propriedades 

(Gleitman et al., 2009). Quando o decisor não analisa a tendência dos eventos, e toma suas 

decisões sem analisar que ela irá regredir à média, ele está inclinado ao viés da concepção 

errônea sobre a regressão à média (Bazerman, 2004). 

 

2.2.2 Heurística da Disponibilidade 

A heurística de disponibilidade é utilizada com muita frequência (Tonetto et al., 2006) 

por sua rapidez e agilidade na tomada de decisão. Mas, também pode levar a equívocos e 

erros na elaboração das informações, pois recordar, construir e reconstruir situações mentais, 

são funções cognitivas que nem sempre seguem regras lógicas (Kahneman & Tversky, 1973).  

Esta heurística consiste em tomar uma decisão conforme um fato lembrado ou 

imaginado, (Paixão et al., 2010), ou seja, as pessoas tomam suas decisões com base em 

experiências anteriores e informações mentais, ou na imaginação ou memória (Tonetto et al., 

2006). 

 

Desta forma tem-se que a heurística da disponibilidade pode ocasionar quatro tipos de 

vieses, a facilidade de lembrar, recuperabilidade, imaginabilidade e correlação ilusória ou 

associações pressupostas (Pontes, 2009). 

O tomador de decisão apresenta o viés da facilidade de lembrar quando julga o evento 

com base em informações volumosas mais recentes (Bazerman, 2004). Ou seja, é uma 

estratégia da mente humana que resgata casos que foram vivenciados, ou que tiveram 

conhecimentos mais recentes (Gleitman et al., 2009). Geralmente esta estratégia é realizada 

com facilidade pelas pessoas (Tversky & Kahneman, 1974). 

As estruturas mentais humanas são limitadas. Desta forma podem provocar avaliações 

errôneas quando se tratar de situações que exigem assimilação e julgamento de frequências de 

eventos. Quando estas falhas ocorrem, afirma-se que o decisor sofreu do viés da 

recuperabilidade (Bazerman, 2004), ou seja, o que sua memória recuperou fez com que 

decisões errôneas fossem tomadas. Mas, quando a decisão precisa ser tomada e sua memória 

não possui registros de eventos similares, o decisor precisa utilizar sua imaginação. 

A capacidade de imaginação do homem é limitada (Tonetto et al., 2006), mas a partir 

de regras ou exemplos apresentados, sua mente pode imaginar tal situação, entretanto poderá 

deixar de subestimar variáveis relevantes que possam ser perigosas ou dificultar o alcance do 

resultado esperado (Tversky & Kahneman, 1974).  

O viés da correlação ilusória ou da associação pressupostas, ocorre quando o decisor 

ao analisar dois eventos concomitantemente, subestima que eles podem não estar 



 

 

 

correlacionados ou associados. Essa subestimação ocorre ou por influência social ou pela 

facilidade de recordar experiências (Bazerman, 2004). 

 

2.2.3 Heurística da Ancoragem e Ajustamento 

Quando as pessoas precisam tomar decisões em um contexto de incerteza, o 

julgamento pode ocorrer com base em alguma informação inicial que se tenha acesso, 

utilizando-a como âncora (Tonetto et al., 2006). O valor da âncora geralmente é comparado 

com um valor alvo (Tversky & Kahneman, 1974), ou valor de referência (Luppe & Angelo, 

2010), podendo ser derivado de informações disponíveis ou eventos passados (Bazerman, 

2004). 

Esta heurística é muito utilizada pelo fato de propiciar uma redução do tempo no 

processo decisório, mas também pode levar a julgamentos enviesados, ou tendenciosos 

(Paixão et al., 2010), especialmente se a âncora utilizada for com base em informações 

irrelevantes ou decorrentes de escolhas arbitrárias.  

O processo cognitivo da heurística da ancoragem ocorre em três estágios, o primeiro é 

a recuperação e seleção da informação, o segundo a integração das informações e o terceiro a 

formação da resposta do ajustamento Chapman e Gilovich (2002 apud Luppe, 2006). 

O emprego da heurística da ancoragem e ajustamento no processo decisório pode 

ocasionar os vieses de ajuste insuficiente da âncora, vieses de eventos conjuntivos e 

disjuntivos e ancoragem na avaliação de distribuições subjetivas de probabilidade (Pontes, 

2009). 

O viés de ajuste insuficiente da âncora pode ocorrer quando o decisor deixa de fazer 

ajustes corretos nos valores iniciais, desta forma apresenta um valor final incorreto ou 

incompleto, que se utilizado na tomada de decisão não alcançará os objetivos completamente 

desejados (Bazerman, 2004).  Isto quer dizer que, no processo de ajustamento e ancoragem, 

os tomadores de decisão focam na âncora e então a partir desta fazem os ajustamentos 

suficientes para a utilização das informações, evitando assim respostas enviesadas (Tversky & 

Kahneman, 1974). 

Vieses de eventos conjuntivos e disjuntivos, quer dizer que o tomador de decisão, 

quando analisa mais de um evento ao mesmo tempo, pode subestimar a probabilidade de um 

evento ser dependente ou independente do outro (Bazerman, 2004). Já a ancoragem, na 

avaliação de distribuições subjetivas de probabilidade, significa que para cada distribuição são 

escolhidas, pelo tomador de decisão, diferentes âncoras ou distintas formas de ajustamento 

(Tversky & Kahneman, 1974).  

 

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
Epistemologicamente esta pesquisa que tem como objetivo compreender o emprego 

das heurísticas nas decisões empresariais. Metodologicamente pode ser classificada como de 

natureza da ciência social.  

Estando os sujeitos da pesquisa inseridos em um contexto complexo do mundo social, 

que se desenvolve por meio de um processo contínuo de mudanças e reafirmações, sendo de 

natureza essencialmente intangível, a forma de visão dos pesquisadores é subjetividade, 

permeada por pressupostos, com paradigma interpretativista (Burrel & Margen, 1979), sob a 

ótica da teoria da decisão. 

 

 

 



 

 

 

3.2 Abordagem Metodológica  

Em decorrência da abordagem do problema, e da perspectiva interpretativista, é 

apropriado classificar esta pesquisa como qualitativa, pois envolve métodos múltiplos de 

coleta de dados e envolvimento de forma mais ativa dos pesquisadores (Creswell, 2007).  

Dentre os métodos de pesquisa qualitativa, adotou-se o estudo de casos múltiplos, pois 

esse tipo de estudo caracteriza-se por uma ampla investigação em um conjunto de casos para 

melhor compreender um fenômeno (Stake, 2005) e assim poder descrevê-lo. 

A pesquisa enquadra-se como descritiva porque busca identificar as características, 

comportamentos, percepções e opiniões de uma população ou de um fenômeno, a partir de 

técnicas padronizadas de coleta de dados (Babbie, 2006; Malhotra, 2006), com amostra 

significativa, apropriada para a perspectiva temporal transversal e longitudinal (Hair Jr, 

Babin, Money & Samouel, 2005; Malhotra 2006).  

 Logo, este estudo possui perspectiva temporal transversal, pois se desenvolveu 

durante os meses de julho a novembro de 2016, com o objetivo geral de compreender e 

descrever a meta-heurística predominante nas decisões dos gestores das empresas incubadas 

do Centro Incubador Tecnológico (CIT) da Fundetec. Portanto, classifica-se o procedimento 

desta pesquisa como um estudo de casos múltiplos, pelo fato do CIT ter no início do estudo 

sete empresas incubadas, das quais cinco aceitaram participar, cujos nomes serão mantidos 

em sigilo e denominados neste estudo de A, B, C, D e E. 

O constructo desta pesquisa foi exposto de acordo com cada um dos cinco objetivos 

específicos. A primeira seção do constructo, em consonância com os três primeiros objetivos 

específicos, aborda a teoria da decisão com ênfase ao modelo da racionalidade limitada 

iniciando com os estudos de Simon e March (1964), conforme descrito nos estudos de 

Benakouche (2010), e focaliza os conceitos de decisões programadas e não programadas, a 

intuição na tomada de decisão e o contexto da certeza, risco, incerteza e turbulência dos 

resultados das decisões. Os instrumentos de coleta de dados são a entrevista e o levantamento 

por questionário estruturado. 

A segunda seção do constructo da pesquisa destinou-se aos conceitos das heurísticas e 

seus vieses, com ênfase nos estudos de Bazerman (2004), Tversky e Kahneman (1974), 

estando desta forma em conformidade com os dois últimos objetivos específicos que visam 

constatar em quais áreas empresariais mais se empregam as heurísticas, e quais vieses das 

heurísticas são predominantes na tomada de decisão dos gestores no contexto empresarial. A 

coleta dos dados ocorreu através da entrevista, e levantamento por questionário. 

As proposições teóricas que orientaram este estudo foram: 

 

P1: Os indivíduos podem ser insensíveis aos índices básicos quando os ignoram, caso seja 

fornecida qualquer outra descrição informativa (Bazerman, 2004); 

P2: Existe insensibilidade ao tamanho da amostra quando o indivíduo falha na avaliação do 

tamanho da amostra (Bazerman, 2004); 

P3: Se um indivíduo tiver a convicção de que uma sequência de eventos ocorreu 

aleatoriamente, ele está interpretando errado as chances (Kahneman & Tversky, 1974); 

P4: Indivíduos podem tomar decisões simplesmente por descrições, que não fornecem 

informações relevantes, sendo desta forma insensível à previsibilidade (Kahneman & 

Tversky, 1974); 

P5: Decisões podem ser tomadas com ilusão de validade, ou seja, quando o indivíduo tem sua 

confiança inabalada sobre a informação e o resultado previsto (Ferreira; 2008); 



 

 

 

P6: A recuperabilidade mental de frequências pode ser falha, sendo assim a decisão tomada 

pode não ser a mais adequada ou correta (Bazerman, 2004); 

P7: Quando as decisões são tomadas ignorando o fato de que eventos extremos tendem a 

regredir à média, tem-se a concepção errônea sobre a regressão à média (Bazerman, 2004); 

P8: Quando decisões ou respostas têm como base, informações vivenciadas ou de fácil 

recuperabilidade mental, corre-se o risco de não serem as mais apropriadas (Bazerman, 2004); 

P9: A imaginação humana possui facilidade em criar exemplos ou simular situações ou 

resultados, perante decisões a serem tomadas, entretanto pode não levar em conta todas 

variáveis (Ferreira, 2008); 

P10: Superestimar a probabilidade de dois eventos ocorrerem concomitantemente pode levar 

o indivíduo a fazer correlações ilusórias (Bazerman, 2004); 

P11: A ancoragem inicial pode sofrer ajuste insuficiente no processo decisório e levar a 

resultados não desejáveis (Bazerman, 2004); 

P12: Superestimar probabilidades de eventos conjuntivos nas decisões pode levar a resultados 

não desejáveis (Bazerman, 2004); 

P13: Subestimar probabilidades de eventos disjuntivos nas decisões pode levar a resultados 

não desejáveis (Bazerman, 2004); 

P14: As avaliações de distribuição subjetivas de probabilidade podem sofrer ajustes de 

diferentes formas levando a resultados diferentes (Tversky & Kahneman, 1974); 

P15: Na tomada de decisão de todas as áreas empresarias emprega-se a intuição, 

principalmente no marketing, e na estratégia ou planejamento, com menor intensidade no 

desenvolvimento de recursos humanos, produção ou operações e finanças ou investimento, e 

muito pouco na administração de materiais (Pontes, 2009). 

A preparação para o estudo dos casos múltiplos se desenvolveu em quatro etapas, 

seguindo orientações de Yin (2005). A primeira foi de treinamento dos pesquisadores que 

ocorreu em aulas de métodos qualitativos, a segunda foi à triagem dos estudos que ocorreram 

de forma paralela ao constructo teórico percebendo assim a escassez de estudos sobre 

heurísticas em empresas incubadas. 

A terceira etapa de preparação foi um estudo piloto com dois gestores de empresas 

incubadas na cidade de Umuarama, estado do Paraná. A quarta e última etapa foi o 

desenvolvimento do protocolo de pesquisa. 

Visando a qualidade do estudo dos múltiplos casos, adotaram-se os procedimentos de 

acordo com Yin (2005), validade do constructo, validade externa e confiabilidade. Para a 

validação do constructo adotou-se múltiplas fontes de pesquisa principalmente da base de 

dados da Scientific Periodicals Eletronic Library (Spell), e na Biblioteca Digital Brasileira de 

Teses e Dissertações- BDTD. Para a validade externa optou-se pela definição de preposições 

e para a confiabilidade dos resultados tem-se os registros dos questionários devidamente 

respondidos, as gravações das entrevistas e as notas de campo das observações realizadas 

durante a entrevista, que garante a triangulação dos dados. Triangulação é a combinação de 

técnicas de coleta de dados sobre um mesmo evento ou fenômeno (Denzin & Lincoln, 2006). 

O critério de seleção dos casos foi devido à relevância dos serviços prestados pelo 

Centro Incubador Tecnológico-CIT para a cidade de Cascavel e para os municípios que 

compõe a Associação dos Municípios do Oeste do Paraná- AMOP -, bem como pela 

oportunidade e conveniência escolheu-se fazer o estudo nas empresas incubadas do CIT. O 

CIT foi criado em 2001, pela Fundação para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico-

Fundetec, instalado no Parque Tecnológico do Oeste do Paraná, na cidade de Cascavel, com 

mais de 300.000 habitantes. 



 

 

 

A Fundetec tem a missão de “promover o desenvolvimento científico e tecnológico do 

Oeste do Paraná, visando o progresso econômico e social”, através do incentivo e apoio para a 

inovação, competitividade e capacitação empresarial. Esta instituição possui parceiros 

regionais, estaduais e internacionais, dentre eles destacam-se a: Universidade Estadual do 

Oeste do Paraná- UNIOESTE; a Associação dos municípios do oeste do Paraná- AMOP; 

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI; Serviço Brasileiro de Apoio às Micro 

e Pequenas Empresas- SEBRAE; Federação da Agricultura do Estado do Paraná: FAEP; 

Associação Nacional de Entidades Promotoras de Empreendimentos Inovadores - 

AMPROTEC; Instituto Paranaense de Assistência Técnica e Expansão Rural - EMATER; 

Instituto Ambiental do Paraná - IAP; Fundação Araucária; Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq (Fundetec, 2016). 

Alinhado às proposições e aos objetivos específicos, utilizou-se como instrumentos de 

coleta de dados, o questionário estruturado com 20 questões baseando-se no roteiro de 

pesquisa de Pontes (2009), que utilizou as bases científicas de Tversky e Kahneman (1974), 

Bazerman (2004), e Ferreira (2008) e a entrevista com um roteiro contendo 21 questões 

norteadoras que foram gravadas e transcritas, sem identificação, mas com o consentimento 

dos participantes. Para a validação dos dados escolheu-se a triangulação dos mesmos, através 

da entrevista, aplicação do questionário e da teoria. Desta forma reduz o risco dos resultados 

apresentarem-se enviesados (Denzin & Lincoln, 2006; Atkinson, Coffey & Delamont, 2001). 

Os dados coletados foram compilados utilizando as técnicas da estatística descritiva, 

em seguida elaborou-se uma síntese, analisada e interpretada à luz da análise de conteúdo de 

Bardin (2010) e da teoria da decisão. Ressalta-se que a unidade de análise, do estudo dos 

múltiplos casos foi o campo administrativo, mais precisamente com os gestores que possuem 

responsabilidade pela tomada de decisão.  

Ressalta-se que a pesquisa tem como limitações de estudo a interpretação dos próprios 

pesquisadores, com base nas proposições teóricas durante o processo de categorização dos 

dados, a pesquisa interpretativa para a revisão de literatura, que foi julgada de forma subjetiva 

pelos pesquisadores e selecionada pela conveniência na visão destes ancoradas na literatura e 

proposição formulada. Essa interpretação não deixa de ser guiada por crenças e sentimentos 

em relação ao mundo, portanto precisariam ser compreendidas e estudadas (Denzin & 

Lincoln, 2006). Como delimitação do estudo tem-se a transversalidade e os objetos de estudo. 

 

4 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

4.1 Perfil dos Gestores 

Conforme Babbie (2006) e Malhotra (2006), a pesquisa descritiva, a qual foi escolhida 

para este estudo busca identificar as características, comportamentos, percepções e opiniões 

de uma população ou de um fenômeno. Portanto a primeira coleta de dados teve o intuito de 

conhecer os sujeitos da pesquisa, que serão denominados de gestores A, B, C, D e E, para 

manter o sigilo conforme pactuado entre os atores desta pesquisa. 

Pois bem, a gestora da empresa incubada A, declarou ter 41 anos, ser casada, não 

possui filhos, inclusive atribui a isso a facilidade de ser empreendedora, possui pós-graduação 

e as graduações em administração, teologia e biomedicina, com experiência de 10 a 15 anos 

como gestora, e do negócio próprio à 6 anos e 6 meses. O que a motivou ter seu próprio 

negócio, primeiramente foi à motivação pessoal e o perfil que acredita ter para o 

empreendedorismo, e a participação no CIT decorreu de uma apresentação sobre seu startup 

em um evento em Curitiba, que foi considerado um dos cinco melhores. Na ocasião recebeu 

convite para receber apoio do SEBRAE e da Fundetec. 



 

 

 

A gestora da empresa B, que tem 35 anos, é casada, e relatou que antes de iniciar suas 

atividades em negócio próprio, foi encarregada do setor de compras de rede de farmácias, 

cursou parcialmente a graduação de administração, e atualmente cursa processos gerencias. 

Possui experiência de 10 a 15 anos como gestora, e o que a motivou ser gestora em uma 

empresa do CIT, foi o convite feito por um diretor de uma empresa, que já teve a 

oportunidade de trabalhar com ele por 8 anos e admira sua capacidade de visão de mercado. 

O gestor da empresa C declarou ter 54 anos, ensino médio completo, concluiu os 

cursos, técnico em contabilidade e técnico de alimentação. Dentre tantas atividades 

profissionais exercidas destacou ter sido técnico contábil. Também possui de 5 a 10 anos de 

experiência como gestor, e o que o motivou empreender um negócio no CIT, foi motivação 

pessoal para mudar de vida. 

Assim como o gestor C, o gestor da empresa D e E, antes de participar do projeto do 

CIT, também trabalharam na área contábil. O gestor D foi contador interno, e permanece 

nesta mesma área, mas como proprietário e gestor do seu próprio escritório contábil dentro da 

Fundetec. A motivação para ser empreendedor no CIT surgiu depois de um convite feito pelo 

respectivo Centro Incubador. O gestor também declarou ter 31 anos, casado, menos de 5 anos 

de experiência como gestor e ainda não possui curso de especialização. 

O gestor E, apresenta-se com 23 anos de idade, solteiro, possui menos de 5 anos de 

experiência como gestor, é graduado em ciências contábeis, e antes de participar do projeto no 

CIT foi auxiliar administrativo em uma empresa de construção civil. 

 

4.2 Vieses das Heurísticas nas Tomadas de Decisões 

Na investigação sobre o viés da insensibilidade aos índices básicos na tomada de 

decisão, 50% dos gestores responderam na entrevista que não costumam analisar índices 

básicos, 25% disse que sim, mas não soube exemplificar, e outro (25%) relatou que às vezes 

sim, mas também não se lembrou de nenhum exemplo. A constatação da existência desse viés 

na entrevista também se confirmou no questionário, pois 80% dos gestores concordaram com 

a afirmação da questão 5, portanto confirma-se a proposição P1 neste estudo. 

Os resultados da entrevista quanto ao viés da insensibilidade ao tamanho da amostra, 

são os mesmos apresentados no viés da insensibilidade, entretanto esse viés não se confirmou 

no questionário, visto que 80% dos gestores discordaram da afirmação da questão 6. Portanto 

não se confirma a proposição P2 neste estudo. 

A proposição P3 foi confirmada neste estudo, uma vez que apenas 25% (um único 

gestor) relatou na entrevista que analisa as chances de alcançar os resultados almejados de 

suas decisões, entretanto esta análise é informal, os outros 25% disseram realizar esta análise 

através do orçamento, e o restante dos gestores declararam que não realizam esse tipo de 

analise. Pode também constatar esse viés da interpretação errada das chances no questionário, 

uma vez que 60% dos gestores concordaram com a afirmação da questão 7. 

Apenas 25% dos gestores disseram na entrevista que fazem previsões estatísticas antes 

de tomar suas decisões, entretanto não souberam exemplificar. Esse viés da insensibilidade à 

previsibilidade não foi confirmado no questionário, pois 80% discordaram da afirmação da 

questão 8. Sendo assim devido à divergência de resultado entre a entrevista e o questionário, 

não se pode afirmar que a P4 se confirmou neste estudo. 

Quando indagados se as decisões são tomadas por achar que elas se encaixam 

perfeitamente à solução do problema 80% dos entrevistados disseram que sim, e apenas um 

ressaltou que também analisa outras informações juntamente com essa intuição. A existência 

desse viés também se confirmou no questionário, pois 60% dos gestores concordaram com a 



 

 

 

afirmação da questão 9, onde um gestor contrata uma colaboradora simplesmente devido à 

indicação de uma amiga. Portanto confirma-se neste estudo a P5. 

Em relação à existência do viés de concepção errônea sobre a regressão à média, o 

resultado deste estudo não pode confirmar a P7, porque 60% dos gestores discordaram da 

afirmação da questão 11 do questionário, mas quando indagados na entrevista quais os 

procedimentos adotados para estimar as metas de vendas, apenas um gestor relatou que 

analisa o histórico dos mesmos períodos de anos anteriores.  

Analisando os dados até então apresentados, pode-se constatar a presença da heurística 

da representatividade na tomada de decisão dos gestores das empresas incubadas no CIT da 

Fundetec de Cascavel. Predominando os vieses da insensibilidade aos índices básicos e das 

concepções errôneas sobre a regressão à média conforme as definições de Bazerman (2004), o 

viés da interpretação errada das chances, conforme descreveu Kahneman e Tversky (1974), e 

do viés da ilusão de validade conforme obra de Ferreira (2008). 

Quando os gestores foram indagados sobre sua facilidade em lembrar-se de suas 

decisões anteriores e se as reaplicam, 80% disseram que sim. Entretanto esse viés da 

facilidade de lembrar não se confirmou no questionário, mas também não se apresentou 

totalmente divergente, isto porque, os gestores demonstraram-se imparciais em relação às 

afirmações apresentadas nas questões 12 e 13. Portanto os resultados não confirmam a P8. 

Os resultados da entrevista e do questionário mostraram que as decisões dos gestores 

estão propensas a sofrer do viés da recuperabilidade, confirmando a P6, pois responderam as 

questões conforme suas lembranças sobre noticiários, sobre o que ouviram falar, e 

propagandas que recebem em seus locais de trabalho. 

A P9 se confirma neste estudo, uma vez que imaginaram como a economia brasileira 

estará daqui a três anos, sem nenhum cunho de análise econômica, e também concordaram 

com a afirmação da questão 14 do questionário. Sendo assim, afirma-se com base no 

resultado desta pesquisa que o viés da imaginabilidade está presente na tomada de decisão do 

gestor das empresas incubadas no CIT. 

Constata-se também a presença do viés de correlação ilusória na tomada de decisão, 

pois 60% dos gestores apresentaram confiar em sua intuição mediante concordância com a 

afirmação da questão 15, e responderam que a crise atual brasileira é a pior já vivenciada no 

Brasil e que não acreditam que haverá outra como esta. 

Pode-se então observar que a heurística da disponibilidade está presente no processo 

de tomada de decisão dos gestores das empresas incubadas no CIT, predominando nesta 

heurística os vieses da recuperabilidade e da correlação ilusória, conforme preveu Bazerman 

(2004), e o viés da imagibilidade descrito por Ferreira (2008). 

Quando os gestores foram questionados sobre os fatores considerados na decisão de 

comprar insumos, a maioria respondeu que analisava a qualidade do produto, o preço e o 

prazo de entrega, e também discordaram da afirmação da questão 16 do questionário. Sendo 

assim constata-se que o viés de ajuste insuficiente da âncora não está presente nas decisões 

dos gestores das empresas do CIT, desta forma não se confirma a P11. 

Também não se pode negar ou afirmar que existe viés de eventos conjuntivos nas 

tomadas de decisões dos gestores, visto que a maioria discordou da questão 17 do 

questionário, mas por outro lado utilizam a intuição para decidir sobre suas propagandas. 

Sendo assim os resultados desta pesquisa não confirmaram a P12. 

Os resultados da pesquisa demonstram que não existe o viés de eventos disjuntivos nas 

decisões dos gestores. A maioria respondeu que as metas das vendas dependem das análises 



 

 

 

das sazonalidades e discordaram da afirmação da questão 19. Desta forma não se confirma a 

P13. 

Enquanto que a P14 se confirma neste estudo, ou seja, existe o viés da ancoragem na 

avaliação de distribuição subjetiva de probabilidades, essa constatação se deu porque a 

maioria dos gestores concordaram com a questão 18 do questionário, e relataram na entrevista 

que as decisões sobre propaganda e promoções são efetuadas de forma aleatória. 

 

4.3 Áreas Ligadas às Atividades Empresariais que mais Empregam a Intuição 

Foram apresentadas as seguintes áreas empresarias aos gestores: estratégia e 

planejamento; produção e operações; administração de materiais; desenvolvimento de 

recursos humanos; marketing; comercialização e negociação; financeira; e de segurança. No 

questionário a maioria dos gestores responderam que somente as áreas de estratégia e 

planejamento, administração de materiais e de segurança, utilizavam com menos frequência a 

intuição ou lembranças de fatos semelhantes ou vivenciados na tomada de decisão. 

Entretanto quando foram questionados na entrevista como as decisões são tomadas 

nestas áreas, a maioria respondeu que eram tomadas quando orientados pelo CIT, ou seja, os 

gestores na maioria das vezes concordam ou não com a sugestão apresentada pelos assessores 

e apoiadores da empresa. Sendo assim pode-se concluir que em todas as áreas empresariais os 

gestores empregam a intuição na confiança da orientação e argumentação apresentado pelos 

diretores e assessores do CIT. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Em resposta aos objetivos específicos, os resultados indicam que os perfis dos gestores 

são bastante heterogêneos. A idade se apresenta entre 23 anos a 54 anos, a maioria é do 

gênero masculino, casados, e nas atividades profissionais anteriores desenvolvidas sempre 

estiveram ligadas direta ou indiretamente à área de gestão das empresas. As formações 

acadêmicas destes gestores são diversificadas, mas permeiam no campo empresarial, perfil 

este confluente com a motivação pessoal em ter seu próprio negócio, e participar do projeto 

no CIT. 

Também mostrou que as heurísticas da representatividade e da disponibilidade estão 

presentes no processo de tomada de decisão dos gestores das empresas incubadas no CIT da 

Fundetec de Cascavel. Predominando os vieses da insensibilidade aos índices básicos, das 

concepções errôneas sobre regressão à média, o viés da interpretação errada das chances, e do 

viés da ilusão de validade, na heurística da representatividade, e os vieses da recuperabilidade, 

da correlação ilusória, e da imaginabilidade presentes da heurística da disponibilidade. 

Pode-se concluir também que os gestores empregam a intuição na confiança da 

orientação e argumentação recebida dos diretores e assessores do CIT, em todas as áreas 

empresariais. Logo dificilmente esses empreendedores coletam informações e as analisam 

racionalmente, de forma autônoma, com o emprego formal de técnicas e métodos científicos 

de gerenciamento. Ressalta-se que isto não quer dizer que as empresas incubadas no CIT da 

Fundetec não são direcionadas para o crescimento sólido com base em informações confiáveis 

a partir de análises gerenciais, até mesmo porque não foi foco deste estudo investigar como as 

análises do negócio são efetuadas pelos assessores das empresas incubadas colaboradores do 

CIT. 

Desta forma, mesmo com as delimitações, este estudo contribuiu com a academia 

científica em razão de apresentar um panorama de como os gestores das empresas incubadas 

na cidade de Cascavel tomam suas decisões, fornecendo subsídios de comparação para outros 



 

 

 

estudos. Também acredita-se que os resultados desta pesquisa podem contribuir com à área da 

atividade profissional dos gestores das empresas incubadas, no que diz respeito aos cuidados 

que estes precisam ter nas tomadas de decisões, ou seja, a incerteza dos resultados poderá ser 

minimizada se houver diminuição de vieses nas tomadas de decisões. 

Ademais tem-se como sugestões de futuras pesquisas aplicar este mesmo estudo em 

incubadoras de diferentes regiões para oportunizar reflexões sobre a convergência ou não do 

emprego das heurísticas nas tomadas de decisões em empresas incubadas. Também pode ser 

oportuno investigar se os cursos de capacitação para estes gestores dão ênfase aos erros e 

vieses causados pelas heurísticas no processo decisório, e até mesmo um estudo bibliométrico 

e sociométrico sobre as heurísticas nos processo de decisões empresariais e identificar em 

quais áreas elas são mais aplicadas, como também pesquisar se o perfil dos gestores influencia 

na utilização das heurísticas nas tomadas de decisões. 
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