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RESUMO 

Este estudo investigou a presença de heurística em julgamentos envolvendo situações relativas 

ao orçamento e adicionalmente mediu possíveis correlações entre o envolvimento no processo 

orçamentário e a existência de vieses cognitivos em decisões que envolvem cenários com 

informações. A heurística é um componente do campo de estudo da psicologia que preocupa-

se com atalhos mentais e as consequência da sua presença na tomada de tomada de decisão, em 

especial no ramo da economia. O dinâmico cenário econômico-financeiro e seus reflexos na 

administração pública clamam por estudos que iluminem o processo decisório. A pesquisa tem 

objetivos descritivos e para atingi-los foram adaptados do estudo de Lima Filho e Bruni (2013) 

dois blocos de pesquisa com situações que envolviam conceitos relevantes para este estudo: 

cenários para heurísticas e escala para práticas orçamentárias. A construção desses cenários 

visou a observar a ocorrência de heurística, analisando a presença de vieses nos diferentes 

grupos que foram formados de acordo a perfil de envolvimento com o processo orçamentário. 

Os resultados encontrados não confirmam a ocorrência de heurísticas nos indivíduos envolvidos 

com práticas orçamentárias de forma superior aos não envolvidos, e tampouco diferenças 

significativas entre as decisões tomadas por servidores de níveis hierárquicos distintos, 

contrariando os pressupostos da Teoria dos Prospectos.  
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1 INTRODUÇÃO 

O dinâmico cenário econômico-financeiro que se apresenta nos últimos anos coloca os 

gestores organizacionais em posição decisorial com muita frequência. Além da elevada 

quantidade de decisões que necessitam de avaliação, se soma a elas um ambiente de incertezas 

e que requer celeridade por parte do gestor. Ademais, em muitas ocasiões não se dispõe de todas 

as informações (contábeis, financeiras, gerenciais) necessárias à sustentação do ato 

administrativo.  

No campo da administração pública a realidade é similar e ao mesmo tempo mais 

delicada, uma vez que a gestão governamental atua simultaneamente em muitas e diversas 

frentes de trabalho (Mello, 2006). Slomski (2005) ressalta, ainda, que as relações de agência 

existentes no setor público impactam um número muito amplo e diversificado de stakeholders, 

o que torna a gestão e o processo decisório bastante complexo.  

Em contextos desta natureza, onde se torna impossível o uso de racionalidade plena, os 

gestores realizam julgamentos subjetivos com base em crenças e experiências passadas. Esses 

atalhos simplificadores do processo decisorial, denominados heurísticas, se caracterizam como 

mecanismos cognitivos que reduzem o tempo e os esforços nos julgamentos, todavia nem 

sempre levam o gestor ao melhor julgamento. 

A heurística, componente do campo de estudo da psicologia, passou a ser investigada 

na área econômica em 1940 por Herbert Simon, o qual propôs novos argumentos 

comportamentais à teoria da decisão, sobretudo aqueles pontos que não eram explicados pela 

racionalidade substantiva. Na década de 1970, Kahneman e Tversky deram novo impulso à 

temática, ao abordarem esse comportamento adaptativo como viés, e não mais como anomalia 

(Sbicca, 2014). Desde então, a heurística também é constante e estudos organizacionais. 

Nessa seara, Lima Filho e Bruni (2013), em pesquisa junto a estudantes de pós-

graduação, investigaram a presença de heurísticas em julgamentos relacionados ao orçamento 

empresarial, bem como sua relação com possíveis erros decisórios. Os resultados encontrados 

pelos autores confirmaram a presença de heurísticas nos julgamentos e foi ao encontro do 

estabelecido pela Teoria dos Prospectos, ou seja, quanto maior o envolvimento com o 

orçamento, maior a possibilidade de o sujeito apresentar viés cognitivo. 

Na administração pública brasileira, o orçamento se constitui como a principal 

ferramenta gerencial adotada pelos entes e baliza a maioria dos julgamentos e decisões dos 

gestores públicos. Por este motivo, é tema comum nas pesquisas deste segmento da gestão. 

Nesse contexto emerge a necessidade de se desenvolverem estudos quanto a presença e efeito 

de heurísticas nas decisões dos agentes e gestores públicos, de forma a identificar possíveis 

deficiências do processo gestão. 

Dessa forma, surgem as seguintes inquietações: a heurística está presente de forma 

predominante nas decisões dos agentes envolvidos na elaboração e execução do orçamento 

público? Existe diferença da utilização de heurística na tomada de decisões entre os níveis 

hierárquicos na instituição pesquisada?  



 

 

Para buscar responder as questões, estabeleceu-se como objetivo avaliar a presença de 

heurísticas na tomada de decisão dos gestores e servidores de uma instituição federal de ensino 

superior, sobretudo aquelas vinculadas ao orçamento público. 

A compreensão dos vieses e heurísticas que afetam o processo decisório tende a otimizar 

os julgamentos e mitigar os riscos inerentes a decisões irracionais dos gestores públicos (Reina, 

Dorow, Macedo Júnior, Reina & Nunes, 2009). Assim sendo, o presente estudo se justifica pela 

relevância e impacto dos resultados, oriundos da tomada de decisão pública, na qualidade dos 

serviços postos à disposição da sociedade. 

O artigo, além da presente introdução, está estruturado por um referencial teórico, pela 

descrição dos procedimentos metodológicos, pela interpretação e análise dos resultados e pelas 

considerações finais. 

 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

O orçamento empresarial é o ato de planejar e estimar os ganhos, despesas e 

investimentos e precisa estar alinhado ao planejamento estratégico, pois atuará como alerta aos 

gestores, indicando e auxiliando no controle da eficácia do planejamento. É um plano 

financeiro, geralmente anual, que visa implementar a estratégia escolhida (Frezatti, 2006). 

Elaborar o orçamento em uma empresa significa tentar traduzir as ocorrências futuras em 

números, previsões para o próximo exercício social ou ainda períodos superiores a esse 

(Schubert, 2005).  

O orçamento é uma forma de traduzir em números o planejamento e as políticas 

organizacionais considerando recursos e restrições (Shim & Siegel, 2005). Seu 

desenvolvimento envolve a elaboração de cenários e fundamentalmente a habilidade de 

comunicar aos diversos níveis hierárquicos o desempenho que se espera deles. Dessa forma é 

justificada a sua importância para academia e por essa razão diversos pesquisadores têm 

abordado esse tema em suas pesquisas na Contabilidade Gerencial (Sharma, 2002; Covaleski, 

Evans, Luft & Shields, 2003; Hope & Fraser, 2003). 

O processo orçamentário compreende em um conjunto de decisões que converge com a 

própria formulação da estratégia e nesse sentido que Wildavsky, Davis e Dempster (1966) 

ensinam que as decisões dependem do cálculo e de quais alternativas considerar e escolher. 

Devemos considerar a gama de complexidade envolvida nesses cálculos e por sua vez a 

importância de entender o comportamento humano inserido nessas decisões.  

Assim, trava-se uma luta contra as limitações de informações para a resolução dos 

problemas, de atenção, de memória, de compreensão e de comunicação humana. A teoria da 

decisão é uma área interdisciplinar de estudo que relaciona à forma do comportamento e 

fenômenos psíquicos daqueles que tomam as decisões. Basicamente tenta entender aspectos da 

racionalidade que levam o sujeito a uma decisão ótima (Sbicca, 2014). Entretanto estudos de 

heurísticas complementam a afirmação teórica do homem econômico, que visa maximizar os 

resultados, a partir da percepção de que sua racionalidade pode lançar mão de atalhos 

cognitivos. 

No processo orçamentário ocorrem as decisões e utilizam-se de quatro processos de 

simplificação fundamentais: edição; decomposição; heurística; e enfoques (March, 2009). Os 



 

 

indivíduos buscam regras com as quais baseiam-se para realizar suas decisões. Esse processo é 

complexo e limitado racionalmente, o objetivo estabelecer identidades, codificações, regras 

para situações conhecidas (March, 2009). 

Um agente de decisão está perante um problema de decisão quando pode tomar, pelo 

menos, duas vias de ação distintas. Quando um agente de decisão opta por uma determinada 

via de ação, isto é, quando toma uma decisão, tenta obter o melhor resultado, conceito de 

homem econômico (Sbicca, 2014). Contudo o processo cognitivo que embasa essa decisão pode 

determinar o risco de o resultado ser negativo.  

Muitos gestores, principalmente na área pública onde a penalidade de demissão está 

distante de ocorrer, preferem trabalhar à base do dia-a-dia, sem um planejamento formal. 

Contudo, sem essa ferramenta o funcionamento da organização fica sem direção, uma vez que 

os problemas não são previstos e os resultados são de difícil interpretação. Dessa forma, facilita-

se a ocorrência dos vieses em informações gerenciais, o que potencializa o risco da ocorrência 

de decisões mal tomadas. Por isso, buscando minimizar a ocorrência desses fenômenos, cada 

vez mais se fazem necessários estudos atrelando orçamento com as ciências comportamentais, 

conforme observado em uma linha de pesquisa conhecida como Contabilidade Comportamental 

(Behavioral Accounting). 

O orçamento público representa além de uma ferramenta de planejamento e controle, 

conforme já explicitado, num instrumento de transparência das ações governamentais. É 

justamente nesse sentido que reside a relevância de estudos dessa natureza, uma vez que a 

informação de um orçamento elaborado predominantemente com viés cognitivo torna-se 

questionável. 

A tomada de decisão no setor público, além dos preceitos da Teoria da Racionalidade, 

também é abordada e investigada pelos economistas sob a perspectiva da Teoria da Escolha 

Pública, que teve origem na década de 1980 e como precursor James Buchanan – prêmio nobel 

em economia – e Gordon Tulock. 

Como na teoria econômica, a Teoria da Escolha Pública analisa o comportamento dos 

indivíduos no setor governamental, em suas capacidades como votantes, candidatos, 

representantes eleitos, lideres ou membros de partidos políticos (todos esses são papéis de 

escolha pública) para a composição de resultados que serão ou deveriam ser observados. Essa 

teoria objetiva possibilitar a compreensão e a explicação das interações institucionais 

complexas do setor público (Mello, 2006). Dessa forma, a teoria também tem como objeto a 

tomada de decisões setor público.  

Samuelson e Nordhaus (1993) afirmam que a tomada de decisões públicas se dá balizada 

em um conjunto de regras, sendo que a mais relevante é que essas decisões têm caráter político, 

uma vez que são tomadas pelos gestores eleitos. Destacam, ainda, que o comportamento dos 

gestores políticos geralmente se destina a maximizar sua imagem perante o eleitorado. Tal 

comportamento, focado de forma predominante na legitimação pessoal do gestor perante o 

público externo, opera reflexos negativos à gestão, não contribuindo para a eficiência, eficácia 

e efetividade, conforme resultados dos estudos de Lapsley e Wright (2004) e Verbeeten (2011). 

Por outro lado, Modell (2009) aponta que estudos vinculados à escola da nova 

sociologia institucional têm demonstrado que a racionalidade orientadora das ações econômicas 



 

 

não necessariamente é incompatível com os sistemas de valores que sustentam significados 

simbólicos. Ou seja, na opinião do autor não se faz necessária a dissociação entre o foco na 

eficiência e o foco na legitimidade organizacional. Nesse cenário, evidencia-se a relevância da 

tomada de decisão na seara da administração pública e a necessidade de se buscar a 

compreensão de sua concepção e construção pelos gestores. 

Herbert Simon (1959) buscou compreender as lacunas comportamentais vinculadas a 

tomada de decisão dos agentes econômicos não explicadas pela teoria tradicional racionalista, 

que previa que as decisões sempre são tomadas objetivando a maximização de utilidade e de 

lucros. Segundo a racionalidade limitada apresentada pelo autor, os indivíduos não tentam 

compreender o mundo como um sistema integral, mas têm modelos parciais tratáveis e 

identificam padrões recorrentes. Mesmo que disponham de todas as informações necessárias, 

não as utilizam plenamente no processo decisório (Sbicca, 2014). 

As decisões efetivadas dentro de ambientes de incerteza e desprovidas de uma 

sustentação objetiva levam os agentes a se embasarem em suas experiências anteriores, padrões 

e crenças pessoais. Práticas como essas, onde os julgamentos, a análise e o processamento de 

informações voltadas ao processo decisório são subjetivos, são denominados por Kahneman e 

Tversky (1979) como heurísticas. 

Se por um lado, as heurísticas atuam como procedimentos mentais simplificadores das 

decisões cotidianas, propiciando automação e agilidade necessária ao dinâmico contexto 

econômico-financeiro atual, por outro elevam o risco organizacional quanto ao cometimento de 

erros sistemáticos, uma vez que as percepções do decisor podem estar viesadas (Rocha, 2009).  

Kahneman e Tversky (1979) argumentam que conforme o nível de complexidade da 

decisão se eleva, a probabilidade da adoção de heurísticas cresce. Isso se deve, segundo os 

autores, devido as condições de incerteza presentes em situações complexas, devido à 

impossibilidade da disposição de todas as informações necessárias ao melhor julgamento. 

A depender da forma de construção do atalho mental, as heurísticas podem se classificar 

em: 

• ancoragem: quando os indivíduos estimam valores ou situações, por meio do 

ajustamento arbitrário de informações recebidas anteriormente. Como exemplo pode-se 

citar a estimação do valor de compra de um item, onde se chega ao valor estimado 

ajustando o valor pago no ano anterior com base em uma média inflacionária; 

• disponibilidade: quando os indivíduos julgam a probabilidade da ocorrência de 

determinado evento, com base na frequência com que situações similares ocorreram em 

sua volta. Um exemplo é a estimação da probabilidade de atingimento de metas, com 

base no histórico de atingimento em exercícios anteriores; 

• representatividade: quando os indivíduos julgam situações ou pessoas por meio da 

similaridade de suas características com outras situações ou pessoas. Um exemplo desta 

heurística é o pré-julgamento das competências de um gestor com base em sua formação 

acadêmica. (Kahneman & Tversky, 1979) 

 

 



 

 

3 DELINEAMENTO METODOLÓGICO 

O presente estudo classifica-se como descritivo, pois visa caracterizar a presença de 

heurística nas práticas gerenciais relacionadas ao orçamento em uma universidade pública. A 

abordagem dos dados será quantitativa, por meio do emprego de técnicas estatísticas que 

possibilitem inferências sobre os resultados (Richardson, 1999). 

Os dados foram coletados por meio de um levantamento instrumentalizado na 

plataforma digital Typeforms. O levantamento, constituído por dois blocos, é oriundo do estudo 

de Lima Filho e Bruni (2013), sendo devidamente validado pelos autores. 

No primeiro bloco do instrumento de coleta de dados são apresentados aos respondentes 

seis cenários que exigem tomada de decisão, conforme Quadros 1 e 2. Os cenários complexos 

propostos aos participantes objetivam identificar a adoção de heurísticas em julgamentos 

subjetivos.  

O segundo bloco do questionário, consiste em questões objetivas relacionadas ao 

envolvimento dos respondentes com atividades vinculadas ao orçamento público (Quadro 3). 

Em uma escala Likert de sete pontos, os participantes deveriam dimensionar a relação de suas 

atividades cotidianas com o orçamento da universidade pública objeto de estudo. 

 

Quadro 1 – Questionário para avaliação da heurística 
 Simulação de cenários para tomada de decisão (Heurística) 
1 - Ao construir o seu orçamento para o ano que vem, um supermercado brasileiro prevê a obtenção de uma margem de 

lucro bruto igual a 25% das vendas. Sabe-se que a margem de lucro bruto de empresas de telefonia norueguesas é igual a 

7%. Como você classificaria o supermercado brasileiro com base na sua margem de lucro bruto? 

[ 0 ] Pouco lucrativo. [ 1 ] Muito lucrativo. 

2 -  Uma amostra de lojas de material de construção foi dividida aleatoriamente em duas partes. Na primeira metade, a 

margem de lucro média foi igual a 15%. Ao analisar a primeira empresa da segunda metade da amostra, o pesquisador 

encontrou uma margem de lucro igual a 2%. Qual a sua estimativa para a média da margem de lucro da segunda metade da 

amostra?  

[ 0 ] Dentro do intervalo entre 1% e 5%. [ 1 ] Fora do intervalo entre 1% e 5%. 

3 - A construção do orçamento para o ano que vem de uma importante mineradora brasileira necessitou rever a projeção das 

suas receitas em função dos desdobramentos de uma crise internacional recente. Vendas menores precisariam ser previstas. 

Notícias vindas do Japão indicam que as agências de turismo de lá reduziram a sua previsão de vendas em 5%. Qual seria a 

sua estimativa para a redução das vendas programadas para a mineradora brasileira?  

[ 0 ] Dentro do intervalo entre 2% e 8%. [ 1 ] Fora do intervalo entre 2% e 8%. 

4 - Uma filial de uma grande rede de restaurantes situada em cidade do interior da Bahia necessitou rever sua previsão de 

vendas devido à instalação de uma importante multinacional em suas proximidades. Consultando uma empresa vizinha que 

presta serviços de manutenção industrial, constatou que seu aumento de faturamento havia sido previsto como igual a 55%. 

Qual seria sua estimativa para o crescimento das vendas da filial da rede de restaurantes?  

[ 0 ] Dentro do intervalo entre 50% e 60%. [ 1 ] Fora do intervalo entre 50% e 60%. 

5 - Na elaboração do orçamento de 2011, uma empresa de comércio varejista estimou sua margem de lucro líquido em 10% 

da receita. Um membro da equipe responsável pela elaboração deste orçamento, com 20 anos de experiência no setor 

industrial, afirmou que a margem de lucro líquido de sua antiga empresa era igual a 30%. Como você classificaria a empresa 

varejista com base na margem de lucro líquido?  

[ 0 ] Pouco lucrativa [ 1 ] Muito lucrativa 

6 - Uma amostra aleatória de franquias de uma grande rede de lojas de chocolates apresentou uma redução média igual a 

10% das suas vendas no primeiro semestre de 2010. Uma filial da região norte da mesma rede, selecionada aleatoriamente, 

indicou uma redução de 35% das vendas no mesmo período. Qual a sua estimativa de redução de vendas para as demais 

filiais da região norte?  

[ 0 ] Dentro do intervalo entre 30% e 40% [ 1 ] Fora do intervalo entre 30% e 40% 

Fonte: Adaptado de Lima Filho e Bruni (2013) 

 

 

 



 

 

Quadro 2 – Classificação dos Cenários envolvendo heurísticas. 
Cenários Presença de heurísticas Ausência de heurísticas Heurística Adotada 

A 1 0 Ancoragem 

B 0 1 Disponibilidade 

C 0 1 Representatividade 

D 0 1 Representatividade 

E 0 1 Ancoragem 

F 0 1 Disponibilidade 

Fonte: Adaptado de Lima Filho e Bruni (2013) 

 

O tamanho da amostra seguiu o estabelecido por Hair Jr. et al. (1998) com não menos 

que 30 sujeitos por célula de pesquisa. Como o estudo proposto possui duas células, o número 

mínimo de respondentes para dar significância ao estudo era 60. A população da pesquisa 

corresponde a 837 servidores em exercício na universidade, e a amostra alcançou 92 

respondentes (11%). O link de acesso ao questionário foi divulgado no informativo circular 

interno da universidade, e no grupo dos técnicos administrativos da rede social Facebook. 

Quadro 3 – Identificação do envolvimento com práticas orçamentárias 
Envolvimento com práticas orçamentárias 

Utilize a escala entre: 1 (discordo totalmente) e 7 (concordo totalmente). 

[a] Eu já estudei aspectos relativos à elaboração de demonstrações contábeis, como Balanços Patrimoniais ou 

Orçamentários.   

[b] Eu já estudei aspectos relativos à Controladoria ou ao orçamento público.  

[c] No meu trabalho, eu convivo com atividades associadas ao orçamento público.  

[d] Eu já participei de atividades associadas à elaboração do orçamento público.  

[e] Eu já participei de atividades associadas à execução do orçamento público. 

[f] Eu já participei de atividades associadas à tomada de decisão envolvendo o orçamento público.  

[g] Eu vejo o orçamento público como uma importante ferramenta para a gestão da Universidade.  

[h] Eu acredito que a Universidade tem seu desempenho otimizado com o uso do orçamento público.  

[i] Eu entendo que os benefícios decorrentes do uso do orçamento na Universidade superam os entraves por 

ele causado. 

Nos dê mais algumas informações: 

Atua em qual Pró-reitora/instituto/unidade? (Lista de opções) 

Qual sua formação? (  ) Ciências Sociais Aplicadas (Administração, Contabilidade, Economia) 

(  ) Ciências Exatas (  ) Ciências Humanas (  ) Ciências da Natureza (  ) Outra (  ) Não tenho 

Qual a sua idade (  )  Sexo (  )  

Fonte: Adaptado de Lima Filho e Bruni (2013) 

 

Para responder as questões deste estudo, foram definidas hipóteses a serem testadas com 

base nos resultados dos questionários, conforme Quadro 4 e Figura 1. Foram utilizas as 

variáveis “presença de heurísticas”, “envolvimento com o orçamento” e “nível hierárquico”. A 

hipótese H2, que relaciona a presença de heurísticas e o envolvimento com o orçamento, é 

similar a definida por Lima Filho e Bruni (2013). Já a hipótese H1 se constitui como um dos 

diferenciais do estudo, ao testar a relação da presença de heurísticas com o nível hierárquico 

dos respondentes. 

 

 

 

 



 

 

Quadro 4 – Hipóteses do estudo 

H1: existem diferenças significativas, relativas à presença de heurísticas, nas decisões 

tomadas por servidores públicos dos níveis estratégico, tático e operacional 

H2: existem diferenças significativas, relativas à presença de heurísticas, nas decisões 

tomadas por servidores públicos envolvidos e não envolvidos com atividades de orçamento 

 

 A hipótese 1 se propõem a comparar os gestores de topo definidos como Pró-Reitores, 

Secretários e coordenadores com os demais servidores, por meio da diferença de média. Esses 

gestores são selecionados pela autoridade máxima do órgão e atuam em cargo de confiança, o 

que justifica a expectativa de um nível mais elevado de racionalidade nas decisões. A segunda 

hipótese busca analisar a diferença entre servidores de acordo com o envolvimento com 

orçamento. Para classificar esse envolvimento utilizou-se a mesma definição de Lima Filho e 

Bruni (2013) sendo que a média 0 a 3.9 significou não envolvimento no orçamento e a média 

entre 4 e 7 correspondeu a envolvimento. 

Para se alcançar os objetivos desta pesquisa utilizaram-se testes de diferença de médias 

(ANOVA) visando analisar a diferença na presença de heurísticas entre os grupos. Como teste 

complementar de analise foram realizados testes de confiabilidade de escala e correlação de rô 

de Spearman, todos os testes foram executados no software SPSS® 22.  

 

Figura 1 – Hipóteses do estudo 

  
 

 Cabe esclarecer que Lima Filho e Bruni (2013) investigaram uma amostra de alunos na 

pesquisa e, portanto, a validade do segundo bloco de questões foi parte fundamental do estudo. 

Entretanto na instituição pesquisada, os respondentes são profissionais atuantes cuja hierarquia 

ou posição na instituição já é uma determinante de envolvimento com o orçamento. Muito 

embora seja possível inferir sobre a participação no orçamento apenas com a informação do 

cargo e setor a utilização do levantamento disposto no Quadro 3 trará maior segurança ao 

estudo, pois incluirá a percepção dos sujeitos quanto a sua participação.  

 

 

 



 

 

4 ANÁLISE DOS DADOS 

Antes do detalhamento dos resultados obtidos nos testes estatísticos, faz-se necessária 

uma análise do perfil dos servidores públicos que responderam ao questionário, uma vez que 

se fizeram relações entre os escores encontrados e as diversas categorias elencadas na Tabela 

01. 

 

Tabela 01 – Perfil dos respondentes 

Atuação na 

Universidade 

Área 

Administração 29 32% 

Orçamento 15 16% 

Demais áreas 48 52% 

Total 92 100% 

Nível 

Hierárquico 

Estratégico (gestores) 6 7% 

Tático (encarregados) 16 17% 

Operacional (operadores) 70 76% 

Total 92 100% 

Formação 

Acadêmica 

Ramo do 

Conhecimento 

Administração, Contabilidade ou Economia 42 46% 

Demais Ramos 50 54% 

Total 92 100% 

Perfil 

Gênero 

Masculino 52 57% 

Feminino 40 43% 

Total 92 100% 

Faixa Etária 

18 a 25 anos 4 4% 

26 a 35 anos 51 55% 

36 a 50 anos 35 38% 

50 anos ou mais 2 2% 

Total 92 100% 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Compuseram o corpo de respondentes 92 servidores da universidade, sendo que a menor 

parte deles (22%) atua em atividades-fim da instituição (ensino, pesquisa e extensão). Os 

demais (78%) desempenham atividades relacionadas à gestão e ao orçamento. Os servidores 

também foram segregados pelo nível hierárquico de atuação, onde constatou-se que mais de 

setenta por cento atuam no nível operacional da gestão da universidade. 

Constata-se, também, que a metade dos servidores respondentes tem formação 

acadêmica em Administração, Contabilidade ou Economia, sendo um ponto favorável aos testes 

estatísticos acerca das hipóteses levantadas. A outra metade tem formação oriunda de ramos do 

conhecimento diversos, fator que se explica pela natureza da instituição de ensino, que atua em 

diversas frentes de trabalho. 

Percebe-se ainda que a amostra apresenta balanceamento quanto ao gênero, e 

desequilíbrio quanto a faixa etária, uma vez que a maioria dos respondentes se encontra nas 

faixas centrais (entre 25 e 40 anos). 

 

4.1. Apresentação dos dados 

Em análise a estatística descritiva apresentada na Tabela 3 verifica-se um alto nível de 

presença de heurísticas nos julgamentos realizados pelos servidores. O escore médio de 3,3696 



 

 

(de uma escala de 0 a 6) indica que mais da metade das decisões foram influenciadas por 

ancoragem, disponibilidade ou representatividade.  

Quando analisadas as médias dos agrupamentos propostos evidencia-se que os 

servidores que não atuam nas áreas de administração e orçamento, os gestores ocupantes de 

cargos no nível estratégico da organização, os que têm formação em Administração, 

Contabilidade ou Economia, e as pessoas do gênero feminino, apresentaram níveis superiores 

de heurísticas em relação aos demais subgrupamentos. 

Percebe-se variação entre os grupos com escores mais altos nas três variáveis (presença 

de heurísticas, envolvimento e reconhecimento), não ficando caracterizado, nesta análise 

descritiva, relações esperadas como envolvimento com menor nível de heurística ou 

envolvimento com reconhecimento da relevância. Os testes de diferenças de médias entre os 

grupos demonstrados adiante contribuem para o entendimento dos resultados.  

A atribuição de relevância ao orçamento apresentou uma média geral alta (5,7681 em 

uma escala de 1 a 7), demonstrando o reconhecimento por parte dos servidores quanto aos 

benefícios que o orçamento propicia a gestão pública. Os dados apontam que, em média, 

servidores que atuam em atividades e níveis relacionados à administração propriamente dita, 

demonstraram ter uma percepção mais positiva em relação ao orçamento como ferramenta. 

A escala de envolvimento com atividades de orçamento apresentou um escore mediano, 

em virtude das características peculiares do setor público, onde o orçamento impacta 

diretamente grande parte das atividades desempenhadas independentemente do setor de 

atuação. Percebe-se, todavia e por óbvio, um escore superior no grupo dos servidores atuantes 

no setor de orçamento. 

 

Tabela 02 – Estatísticas descritivas dos grupos 

Grupos N 

Escores Médios 

Presença 

Heurística 
Envolvimento Relevância 

Setor de Atuação 

na Universidade 

Administração 29 3.2414 3.7103 6.1264 

Orçamento 15 3.2667 4.6267 5.9333 

Demais áreas 48 3.4792 3.3563 5.5000 

Total 92 3.3696 3.6750 5.7681 

Nível 

Hierárquico  

Estratégico 6 4.0000 4.5167 5.2778 

Tático 16 2.9375 4.3063 5.9583 

Operacional 70 3.4143 3.4586 5.7667 

Total 92 3.3696 3.6750 5.7681 

Formação 

Acadêmica 

Administração, 

Contabilidade ou 

Economia 

42 3.4286 4.3095 5.9682 

Demais ramos 50 3.3200 3.1420 5.6000 

Total 92 3.3696 3.6750 5.7681 

Gênero 

Masculino 52 3.1538 3.8923 5.6346 

Feminino 40 3.6500 3.3925 5.9417 

Total 92 3.3696 3.6750 5.7681 

Envolvimento 

Não Envolvido 52 3.4808 2.4558 5.5321 

Envolvido 40 3.2250 5.2600 6.0750 

Total 92 3.3696 3.6750 5.7681 

Fonte: Dados da pesquisa. 



 

 

Observa-se que o nível tático foi o que em média menos utilizou heurísticas na tomada 

de decisão dos cenários, pois a média da Presença Heurística foi de 2.9375 (Tabela 02), ou seja, 

dos seis cenários em média menos de três vezes utilizou-se de atalhos. Ressalta-se que a 

princípio espera-se que os níveis hierárquicos mais elevados incorram menos vezes na 

utilização de heurísticas. Entretanto uma reflexão da possível razão desse resultado reside na 

dinâmica das atividades de níveis mais elevados. Kahneman e Tversky (1979) argumentam que 

conforme o nível de complexidade da decisão se eleva, a probabilidade da adoção de heurísticas 

cresce, ou seja, os níveis hierárquicos mais elevados pressupõem maior complexidade decisória 

o que pode conduzir servidores nesse nível para uma maior frequência de vieses cognitivos.  

Ainda que essas reflexões de veras fizessem sentido, caber-nos-ia, colocar a prova se 

essa diferença entre os grupos ora analisados possui significância estatística. Os testes não 

invalidam as inferências, porém tornam os olhares mais atentos as pressuposições já exaradas.   

No processo orçamentário ocorrem as decisões e utilizam-se de quatro processos de 

simplificação fundamentais: edição; decomposição; heurística; e enfoques (March, 2009). A 

adoção de subgrupos que contrastassem o envolvimento e não envolvimento com orçamento 

conduziu o estudo a elaborar duas hipóteses: 

H1: existem diferenças significativas, relativas à presença de heurísticas, nas decisões 

tomadas por servidores públicos dos níveis estratégico, tático e operacional. 

H2: existem diferenças significativas, relativas à presença de heurísticas, nas decisões 

tomadas por servidores públicos envolvidos e não envolvidos com atividades de 

orçamento. 

Apresentam-se na Tabela 03 os resultados do teste de diferença de médias (ANOVA) 

que possibilitou analisar a diferença de média entre os grupos. De forma surpreendente, as 

hipóteses H1 e H2 não foram confirmadas conforme demonstrado na Tabela 3 (coluna sig.), 

que nenhum resultado foi menor que 0.05 de limite de significância aceitável. Sendo assim, na 

impossibilidade de assumir erros de julgamento em patamares superiores a este não é possível 

rejeitar a hipótese de que a diferença entre as médias é estatisticamente diferente de zero. Ou 

seja, pressupõe-se que não existe diferença estatisticamente significativa entre as médias dos 

grupos testados.  

De forma complementar as hipóteses e buscando trazer a luz o processo decisório na 

área pública e em especial na instituição pesquisada, foram realizados testes de diferença de 

média entre todos os grupos elencados na pesquisa (Nível hierárquico, Setor, Formação 

acadêmica, Gênero, e Envolvimento com orçamento) e novamente nenhum dos grupos 

apresentou diferença estatisticamente significativa entre as médias.  

Esse achado contraria o estudo Lima Filho e Bruni (2013), que pesquisou junto a 

estudantes de pós-graduação, e encontraram a presença de heurísticas em julgamentos 

relacionados ao orçamento empresarial, bem como confirmou o pressuposto pela Teoria dos 

Prospectos, que quanto maior o envolvimento com o orçamento, maior a possibilidade de o 

sujeito apresentar viés cognitivo. Isso remonta a complexidade do processo decisório na área 

pública, pois ao buscar soluções para vieses cognitivos, ao menos na amostra pesquisada, não 

é possível pressupor que a delegação de competências do orçamento, para um determinado 

grupo, como por exemplo, nível hierárquico estratégico, possa mitigar riscos, pois não foram 

identificadas diferenças estatísticas significativas na utilização de heurísticas no teste.  



 

 

 Destacadamente observa-se que o orçamento é uma atividade complexa e que, de acordo 

com March (2009), no processo orçamentário ocorrem as decisões e utilizam-se de quatro 

processos de simplificação fundamentais: edição; decomposição; heurística; e enfoques. Ainda 

que se reconheça a heurística como presente no processo orçamentário, espera-se que quanto 

maior o envolvimento com o orçamento menor seja a utilização de atalhos cognitivos.  

 

Tabela 03 - resultados do teste estatístico ANOVA. 
ANOVA - Score Heurística 

    Soma dos 

Quadrados 

df Quadrado 

Médio 

Z Sig. 

Nível 

Hierárquico 

Entre Grupos 5.512 2 2.756 1.681 0.192 

Nos grupos 145.923 89 1.640     

Total 151.435 91       

Setor 

Entre Grupos 1.212 2 0.606 0.359 0.699 

Nos grupos 150.223 89 1.688     

Total 151.435 91     
 

Formação 

Acadêmica 

Entre Grupos 0.269 1 0.269 0.160 0.690 

Nos grupos 151.166 90 1.680     

Total 151.435 91       

Gênero 

Entre Grupos 5.566 1 5.566 3.434 0.067 

Nos grupos 145.869 90 1.621     

Total 151.435 91       

Envolvimento 

Entre Grupos 1.479 1 1.479 0.888 0.349 

Nos grupos 149.956 90 1.666   

Total 151.435 91    

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Para complementar as análises e em razão dos testes de médias não serem suportados, 

realiza-se um teste de correlação (rô de Spearman) para analisar a variável envolvimento com 

o orçamento apresentava correlação com a variável presença de heurística. O instrumento de 

coleta de dados buscou captar, além da presença de heurísticas nos julgamentos inerentes aos 

cenários apresentados, o nível de envolvimento dos respondentes com atividades de orçamento, 

bem como sua percepção quanto aos benefícios do orçamento como ferramenta de gestão. As 

duas dimensões (envolvimento e relevância) passaram pelo teste de confiabilidade de escala, 

uma vez que apresentaram coeficiente alfa superior a 0.7, valor defendido por Hair Jr. et al. 

(2005) como o mínimo aceitável. Conforme detalhado na Tabela 03, ambas as dimensões 

resultaram em um nível adequado de confiabilidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabela 03 - Teste de confiabilidade de escala 
Dimensão Alfa de Cronbach Alfa de Cronbach com base em itens 

padronizados 

N de itens 

Envolvimento 0.858 0.856 6 

Relevância 0.786 0.787 3 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 Os resultados da correção mais uma vez contrariam os pressupostos. Observa-se na 

Tabela 04 que tanto a variável importância quanto a Envolvimento apresentaram correlação 

com a presença de heurística. Esse achado mais uma vez contraria o que pressupôs Lima Filho 

e Bruni (2013) em relação a menor presença de heurística em pessoas mais envolvidas com o 

processo orçamentário.  

  

Tabela 04 – Correlação não paramétrica 

rô de Spearman Score Heurística Importância Média Envolvimento 

 

Presença de Heurística 1,000 0.025 -0.182 

Importância 0.025 1.000 0.253* 

Envolvimento -0.182 0.253* 1.000 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 Por fim, das análises ressalta-se que a área pública pode apresentar esporos de que não 

acompanha os pressupostos da área privada no seu processo decisório. Os resultados apontam 

que o processo decisório, o compromisso com as decisões, bem como os atalhos na tomada de 

decisões independem de nível hierárquico, sexo, cargo, ou até mesmo de envolvimento com o 

orçamento.  

 

5 CONCLUSÕES 

Objetivou o presente estudo avaliar a presença de heurísticas na tomada de decisão dos 

gestores e servidores de uma instituição federal de ensino superior, sobretudo aquelas 

vinculadas ao orçamento público. Para tal, realizou um levantamento junto aos servidores da 

instituição de ensino, onde foram apresentados cenários decisórios buscando identificar a 

presença de heurísticas. Ademais, o instrumento identificou o nível de envolvimento do 

servidor com atividades de orçamento e sua percepção quanto à importância da ferramenta. O 

levantamento foi baseado no estudo de Lima Filho e Bruni (2013). 

Ao resgatar as perguntas de pesquisa – a heurística está presente de forma predominante 

nas decisões dos agentes envolvidos na elaboração e execução do orçamento público? Existe 

diferença da utilização de heurística na tomada de decisões entre os níveis hierárquicos na 

instituição pesquisada? Chega-se ao denominador de que o escore médio de 3,3696 (em uma 

escala de 0 a 6) indica que mais da metade das decisões foram influenciadas por ancoragem, 

disponibilidade ou representatividade. Ou seja, a maior parte das decisões foram baseadas em 

atalhos cognitivos.  

Por cautela se faz necessário relembrar que os cenários não eram exatamente decisões 

da área pública, contudo para não incorrer em heurística bastava raciocinar de forma lógica ao 

invés de extrair os poucos elementos do texto. A inferência não atinge esse nível de precisão, 

com afirmações de que o nível de presença de heurística da área pública é preocupante. Apenas 

busca-se iluminar pontos que possam ser utilizados no processo decisório, como por exemplo, 



 

 

que assim como os agentes envolvidos no orçamento os não envolvidos apresentam heurísticas 

de forma predominante, ou seja, em média mais da metade das vezes.   

Ao responder a segunda pergunta de pesquisa mais uma vez destaca-se outro caminho 

possível de solução, pois ao identificar que não há diferenças de vieses cognitivos entre os 

níveis hierárquicos, pode-se questionar, por exemplo, o processo decisório por competências, 

onde níveis hierárquicos superiores concentram maior poder decisório sobre o orçamento. 

Coloca-se aqui que os atalhos elevam os riscos organizacionais, quanto ao cometimento de 

erros sistemáticos, uma vez que as percepções do decisor podem estar viesadas (ROCHA, 

2009), porém para esse problema concentrar as decisões nos níveis mais elevados, bem como 

nos homens ou mulheres, ou ainda nos formados em administração ou contabilidade pode não 

resolver o viés cognitivo.  

A compreensão dos vieses e heurísticas que afetam o processo decisório são 

fundamentais em qualquer área e tende a otimizar os julgamentos e mitigar os riscos inerentes 

a decisões irracionais dos gestores públicos (Reina et at., 2009). E nesse sentido que o estudo 

contribui tanto para o campo do conhecimento em heurística, trazendo uma nova amostra e 

novos resultados, quanto para o campo gerencial demonstrando caminhos que possam ser 

evitados pelos gestores. 

Os resultados possibilitam, ainda, a percepção de lacunas de investigação voltados à 

administração das entidades públicas, sobretudo no que tange ao processo de tomada de 

decisão, uma vez considerados os grandes volumes de recursos gerenciados e os impactos dos 

resultados da gestão pública para o bem estar social. 

Como limitação de pesquisa cita-se o método de coleta, pois 63% dos que iniciaram a 

pesquisa não concluíram o questionário, o que pode enviesar a pesquisa com um perfil 

específico de participantes interessados na temática orçamento. Por fim Mello (2006) destaca 

que a compreensão e a explicação das interações institucionais são complexas no setor público 

e nesse sentido se faz necessário explorar outros grupos e instituições de outros setores públicos. 

Outra sugestão de pesquisa seria realizar a coleta de dados de forma presencial. 

Finalmente despede-se com um desabafo acrônico: as instituições públicas precisam de 

forma urgente ser estudas, analisadas, compreendidas e por fim melhoradas.  
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