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Resumo: A disponibilidade de informações é uma das condições para a tomada de decisões. 

A informação pode ser gerenciada para que atenda as necessidades dos decisores, através de 

diversas características. Uma destas características é a sua estrutura, que descreve a forma 

como a mesma é apresentada ao decisor. Este artigo procura verificar se a estrutura da 

informação influencia o decisor, e seu objetivo é verificar como os decisores reagem a 

informações com diferentes estruturas. Para isso, será feita a aplicação de um questionário 

para coletar dados sobre a influência ou não de três características da estrutura da 

informação: forma de apresentação, foco e grau de exposição ao risco. Serão desenvolvidas 

e testadas hipóteses para avaliar cada uma destas características. Como resultado, foi 

verificado que todas as características analisadas influenciam na decisão, permitindo a 

conclusão de que a estrutura da informação influencia a decisão. 

Palavras-chave: Gerenciamento da informação; Estrutura da informação; Processo de 

decisão. 

 
 
1. Introdução 

A pesquisa acadêmica tem, como um de seus objetivos, auxiliar as organizações a 
atingirem melhores resultados, que permitem vantagens competitivas ou as qualificam para a 
concorrência. Entre vários outros focos de estudo, o processo decisório tem se destacado 
recentemente. Outro foco de estudos é relacionado com o gerenciamento das informações, 
tido como um dos principais bens de uma organização. Informações são um dos componentes 
do processo de decisão.  

O estudo do papel da informação no processo decisório foi concentrado nos anos 80 e 
90 do Século passado em termos de Sistemas de Informação (SI) e sua participação neste 
processo. Assim, surgiram termos como Sistemas de Informação Gerenciais e Sistemas de 
Apoio à Decisão, entre outros. Grande parte dos estudos relacionados a estes sistemas teve 
foco na tecnologia, e não nas necessidades de informação dos usuários, no caso os decisores 
de uma organização. Atualmente, se discute sobre a validade deste tipo de solução, visto que a 
tecnologia apenas disponibiliza as informações aos usuários.  

Saber qual informação para se tomar uma decisão, e de que forma a apresentar tem 
sido o foco de alguns estudos recentes. Reid e Catterall (2005) afirmam que os problemas de 
qualidade de dados recebem pouca atenção na literatura, e que este é um fator que pode 
melhorar a efetividade das decisões tomadas. Para Guimarães e Évora (2004), a maneira como 
a informação é obtida, organizada, gravada, recuperada e posteriormente utilizada permite ao 
gerente atuar com mais segurança, aumentando a possibilidade de acerto na tomada de 
decisão. 

No estudo do processo decisório, trabalhos originários das áreas de psicologia e 
ciências sociais aplicadas exploram a forma de raciocínio dos decisores em diversas situações, 
e fatores que podem influenciar este raciocínio. Devido à importância deste assunto, o 
presente artigo se baseia nestes trabalhos e parte da seguinte questão de pesquisa: a estrutura 
da informação influencia nas decisões? O principal objetivo deste artigo é verificar como os 
decisores reagem a formas diferentes de apresentação da informação.  



XIII SIMPEP - Bauru, SP, Brasil, 6 a 8 de Novembro de 2006 

Este artigo é iniciado com esta introdução, seguida de uma seção (Seção 2) que aborda 
pesquisas anteriores que motivaram este trabalho. A seguir é apresentado o conceito de 
estrutura da informação (Seção 3) e suas características. Na Seção 4 serão definidas hipóteses 
para verificar a influência de algumas características da estrutura da informação nas decisões. 
A metodologia utilizada nesta pesquisa é apresentada na Seção 5, e os dados coletados são 
apresentados na Seção 6. O teste das hipóteses é apresentado na Seção 7. Por fim, são 
apresentadas na Seção 8 as conclusões obtidas. 

 

2. Pesquisas anteriores 

Este tópico irá explorar pesquisas anteriores feitas por outros pesquisadores, e que 
embasaram o desenvolvimento do presente artigo. 

Chengalur-Smith et alli (1999) fizeram um experimento onde decisores foram 
confrontados com situações em que deveriam tomar uma decisão com base em alguns dados, 
e também com situações onde haviam informações sobre a qualidade (confiabilidade) dos 
dados disponíveis. Várias hipóteses foram testadas, e chegou-se a conclusão de que a 
presença ou não destes dados extras sobre a qualidade dos dados interfere nas decisões. Por 
este motivo, o presente artigo parte da premissa que outras variáveis da informação, além da 
confiabilidade, também podem interferir nas decisões. 

O pesquisador Max H. Bazerman possui diversos trabalhos na área de processos de 
decisão e é uma referência comum para trabalhos deste tipo. Em Bazerman (2004) é 
apresentado o resultado de uma pesquisa que explora o impacto da estrutura da informação 
nas decisões, porém não são apresentados detalhes da pesquisa e da metodologia utilizada. 
Para se atingir o objetivo deste artigo, o trabalho de Bazerman (2004) será expandido e novas 
hipóteses serão colocadas. A característica descrita no trabalho citado como estrutura da 
informação compreende o que será chamado neste trabalho de foco da informação, e se refere 
a uma visão que enfoca o ganho ou a perda decorrente de uma decisão. 

Em Park (2006), é apresentada uma pesquisa que investiga o efeito do uso de um Data 

Warehouse (DW) no desempenho da decisão. As hipóteses são construídas com base em uma 
variável que considera a agregação de dados possível com a utilização de um DW. Um 
cenário com nenhuma agregação dos dados é comparado com cenários com agregações 
completas (o que o usuário necessitar). Com base nisso, o presente artigo irá testar uma 
hipótese que considera a reação dos decisores a um cenário com todas as visões da situação 
(completo) e um cenário com apenas uma visão da situação.  

A exposição ao risco nas decisões é explorada, entre outros, por Bazerman e Neale 
(2000) e Moore e Weatherford (2005). Nestas referências, é feita a análise do valor esperado 
de uma situação vista sob condições de certeza (aversão ao risco) e de risco, mostrando que os 
decisores tendem a escolher as opções menos exposição ao risco. O grau de exposição ao 
risco apresentado em uma informação também será analisado no presente trabalho.  

 

3. Estrutura das informações 

Por estrutura das informações se entende como as mesmas são disponibilizadas, no 
caso, para os decisores. Uma mesma informação pode ser apresentada de várias formas 
diferentes. Por exemplo, considerando o inventário de uma empresa, um relatório pode 
mostrar todos os produtos que estão em falta ou mostrar somente aqueles que estão 
disponíveis. A situação é essencialmente a mesma, porém vista sob aspectos diferentes. 
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Para este artigo, serão tratadas três características da estrutura das informações. 

A primeira delas é quanto à forma de apresentar as informações. A forma que será 
chamada de completa apresenta ao decisor todos os aspectos ou alternativas da mesma 
situação. A forma chamada de incompleta apresenta ao decisor apenas um aspecto da 
situação. No exemplo anterior sobre um inventário, a informação completa mostraria os 
produtos que estão em falta e os produtos disponíveis. A informação incompleta mostraria 
somente os produtos em falta ou somente os produtos disponíveis. 

A segunda característica da estrutura das informações é quanto ao foco. Para uma 
mesma situação, pode ser disponibilizada uma informação com foco no ganho, mostrando os 
resultados positivos esperados. Também, para a mesma situação, pode ser disponibilizada a 
informação com foco na perda, onde os resultados negativos são salientados. Voltando ao 
exemplo anterior do inventário, na determinação do lote econômico para um determinado 
produto, uma informação com foco no ganho pode mostrar a melhora no atendimento aos 
clientes e diminuições nos custos de preparação de equipamentos. Para a mesma situação, 
uma informação com foco na perda mostraria o custo de armazenagem e movimentação deste 
lote econômico. 

A última característica da estrutura da informação a ser analisada é aquilo que será 
chamado de exposição ao risco. Uma informação pode mostrar, para uma determinada 
situação, somente os eventos que irão ocorrer sem risco (com certeza), assim como também 
pode mostrar somente os eventos com risco de ocorrerem. Ainda no exemplo do inventário, a 
determinação do ponto de reposição de um produto acima de um determinado valor poderá, 
com certeza, atender à demanda conhecida, enquanto um valor menor poderá correr risco 
(probabilístico) de não atender a demanda. 

A Tabela 1 a seguir sumariza as características da estrutura da informação utilizadas 
neste trabalho. Estas características serão tratadas como variáveis, cada uma com dois valores 
possíveis.  

 

Tabela 1 - Características da estrutura da informação. 
Característica Valores possíveis 

Forma de apresentação - Completa 
- Incompleta 

Foco - Foco no ganho 
- Foco na perda 

Exposição ao risco - Sem risco 
- Com risco 

 
4. Hipóteses 

Os dados tornam-se conhecimento somente depois de sua análise ter identificado um 
conjunto de descrições, relações e diferenças úteis na tomada de decisão (HAIR JR. et alli, 
2005). Ainda segundo estes autores, os dados são coletados na pesquisa com dois propósitos 
amplos: a descoberta e teste de hipótese. Quando o propósito é a descoberta, o pesquisador 
utiliza a estatística descritiva. Quando o propósito é o teste de hipótese, o pesquisador 
emprega a estatística inferencial, que será o caso neste artigo. 

Para responder à questão de pesquisa deste artigo, foram desenvolvidas as hipóteses 
apresentadas a seguir. Para cada teste, foram desenvolvidas duas hipóteses. A hipótese nula é 
aquela em que não há diferença entre as médias dos grupos, e baseia-se na noção de que 
qualquer mudança de uma situação deve-se inteiramente ao erro aleatório (HAIR JR. et alli, 
2005). A hipótese alternativa estabelece o oposto da nula, de que há diferença entre as médias 
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dos grupos. Se, após o teste, a hipótese nula é rejeitada e a hipótese alternativa é aceita, a 
conclusão é que houve algum tipo de mudança. 

A primeira hipótese a ser testada neste artigo diz respeito à forma de apresentação da 
informação. Assim temos: 

− H1n (nula): a forma de apresentação da informação não faz diferença para o decisor. 

− H1a (alternativa): a forma de apresentação da informação faz diferença para o decisor. 

A segunda hipótese é relacionada com o foco da informação. Temos então: 

− H2n (nula): o foco da informação não faz diferença para o decisor. 

− H2a (alternativa): o foco da informação faz diferença para o decisor. 

A terceira hipótese verifica a influência da exposição ao risco na decisão: 

− H3n (nula): a variação na exposição ao risco não faz diferença para o decisor. 

− H3a (alternativa): a variação na exposição ao risco faz diferença para o decisor. 

Não serão feitos testes de correlação entre as variáveis para verificar se existe 
influência de uma sobre a outra, isso será tema de pesquisas futuras. 

 

5. Metodologia 

Para responder à pergunta da pesquisa e testar as hipóteses colocadas, será feita a 
aplicação de um questionário para um grupo de voluntários, alunos de graduação do curso de 
Engenharia de Produção. Foram obtidos ao todo 116 questionários com respostas válidas. A 
utilização de um problema proposto por Bazerman (2004) viabilizou a aplicação do 
questionário, visto ser uma questão simples e que não requer conhecimentos específicos para 
sua resolução. Este problema tem o seguinte enunciado: 

“Uma grande fábrica sofreu recentemente várias dificuldades econômicas e, ao que 
tudo indica, é preciso fechar três fábricas e demitir seis mil empregados. O vice-
presidente de produção tem explorado maneiras alternativas de evitar a crise.” 

Todos os participantes da pesquisa receberam este mesmo problema. Em Bazerman 
(2004), são apresentados dois conjuntos de planos relacionados ao enunciado. Cada conjunto 
possui dois planos alternativos e exclusivos, que o decisor deve escolher para resolver o 
problema proposto. Os diferentes conjuntos de planos possuem focos diferentes, um com foco 
no ganho e outro com foco na perda. 

O primeiro conjunto de planos é o seguinte: 

• Plano A: Este plano salvará uma das três fábricas e dois mil empregos. 

• Plano B: Este plano tem um terço de probabilidade de salvar todas as três fábricas 
e todos os seis mil empregos, mas dois terços de probabilidade de não salvar 
nenhum dos dois. 

O segundo conjunto de planos é: 

• Plano C: Este plano resultará na perda de duas das três fábricas e também na perda 
de quatro mil empregos. 
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• Plano D: Este plano tem dois terços de probabilidade de resultar na perda de todas 
as três fábricas e de todos os seis mil empregos, mas um terço de probabilidade de 
não perder nenhuma fábrica nem nenhum emprego. 

Em cada conjunto de planos, o valor esperado para cada questão é o mesmo.  

Para a completa verificação das hipóteses, foram feitos três tipos de questionários 
diferentes, sendo que todos continham o enunciado mais as seguintes combinações de 
apresentação dos planos: 

• Tipo 1: Primeiro e segundo conjunto de planos. 

• Tipo 2: Somente o primeiro conjunto de planos. 

• Tipo 3: Somente o segundo conjunto de planos. 

Para o teste de cada hipótese foi feita uma estratégia na combinação entre os tipos de 
questionários e a análise das questões respondidas. 

No teste de H1 (quanto à forma de apresentar a informação), será analisado o resultado 
da aplicação dos questionários do Tipo 1 com os questionários dos Tipos 2 e Tipo 3, para 
verificar se houve diferença significativa na distribuição das respostas (Planos A e B 
comparados com Planos C e D).  

A hipótese H2 (quanto ao foco da informação) analisará se houve diferença 
significativa entre os conjuntos de respostas na aplicação dos questionários dos Tipos 2 e 3 e 
também entre os Planos A e C dos questionários do Tipo 1. Finalmente, para o teste de H3 
(quanto à escala de certeza), serão analisadas as diferenças entre as respostas que preferiram 
os Planos A ou C (somados) e as respostas que preferiram os Planos B ou D (somados). 

Para verificar as hipóteses será utilizado o teste Qui-Quadrado, que segundo Kazmier 
(1982) é adequado para a comparação de freqüências obtidas em amostras de certas categorias 
com freqüências esperadas, baseadas em hipóteses particulares. Isso significa verificar se duas 
(ou mais) médias são significativamente iguais. É utilizado um nível de significância, que 
expressa a probabilidade de rejeitarmos uma hipótese, mesmo ela sendo verdadeira. 

 

6. Dados coletados 

Os resultados obtidos com a coleta de dados através dos questionários são 
apresentados na Tabela 2, descritos através das médias observadas para cada Plano (e 
combinações), em cada Tipo de questionário. A Tabela 2 também apresenta o número de 
respostas válidas para cada tipo de questionário (n). As médias foram obtidas através da 
proporção entre a freqüência observada para o Plano específico e o total de respostas.  

 

Tabela 2 - Resultados obtidos com a coleta de dados. 
Questionário Resposta Ocorrência Média (Porcentagem) 

Tipo 1 (n = 37) Planos A e C 29 78,4% 
 Planos B e D 7 18,9% 
 Planos B e C 1 2,7% 
    
Tipo 2 (n = 38) Plano A 27 71,1% 
 Plano B 11 28,9% 
    
Tipo 3 (n = 41) Plano C 14 34,1% 
 Plano D 27 65,9% 
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7. Teste das hipóteses 

Para o teste de H1, com relação à influência da forma de apresentação da informação 
na decisão, foi feita comparação para verificar se existem diferenças significativas nas médias 
dos mesmos planos para formas diferentes de apresentação da informação. As médias 
observadas para o teste desta hipótese são apresentadas na Tabela 3. 

 

Tabela 3 - Médias observadas para o teste de H1. 
Forma incompleta  Forma completa  

Problema 1  Problema 1  
Plano A – 71,1% Plano B – 28,9% Plano A – 78,4% Plano B – 21,6% 
Problema 2  Problema 2  
Plano C – 34,1% Plano D – 65,9% Plano C – 81,1% Plano D – 18,9% 

 
O nível de significância adotado é de 1% (α = 0,01).  

Para aceitar a H1 nula, é necessários que as médias de cada plano sejam iguais, 
independentes das formas de apresentação da informação, que podem ser: completa (c) ou 
incompleta (i). 

Os graus de liberdade (gl) para esta hipótese são calculados por: gl = k – m – 1 = 4 – 0 
– 1 =  3, onde k é o número de categorias da tabela de freqüências, e m é a estimação do 
parâmetro. No caso de testes de hipótese nula onde as freqüências são igualmente 
distribuídas, a estimação do parâmetro é igual a zero (KAZMIER, 1982). 

O valor de qui-quadrado crítico (tabelado) é dado por: χ² crítico (gl = 3; α = 0,01) = 
13,28. Este valor é o maior valor que χ² calculado pode atingir para se aceitar a H1 nula. 

O valor de qui-quadrado calculado para este teste é: χ² calculado = ∑ (fi – fc)² / fc = 
(71,1 – 78,4)² / 78,4 + (28,9 – 21,6)² / 21,6 + (34,1 – 81,1)² / 81,1 + (65,9 – 18,9)² / 18,9 = 
147,3. 

Portanto, como o qui-quadrado calculado é maior que o qui-quadrado crítico, a H1 
nula é rejeitada. 

Para o teste de H2, não serão consideradas as respostas do questionário Tipo I, visto 
que estes respondentes tiveram acesso às informações com os dois focos. Para este teste de 
hipótese será feita comparação entre a média do Plano A com a média do Plano C, pois ambos 
são essencialmente iguais, com focos diferentes. A comparação das médias do Plano B com o 
Plano D daria resultado semelhante. As médias observadas utilizadas para este teste são 
apresentadas na Tabela 4. 

 

Tabela 4 - Médias observadas para o teste de H2. 
Foco no ganho Foco na perda 

Plano A Plano C 
71,1% 34,1% 

 
Para aceitar a H2 nula, as médias observadas para os Planos A (PA) e C (PC) devem ser 

iguais. 

Os graus de liberdade (gl) para esta hipótese são calculados por: gl = k – m – 1 = 2 – 0 
– 1 =  1. 
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O valor de qui-quadrado crítico (tabelado) é dado por: χ² crítico (gl = 1; α = 0,01) = 
6,63. 

O valor de qui-quadrado calculado para este teste é: χ² calculado = (fPA – fPC)² / fPC = 
(71,1 – 34,1)² / 34,1 = 40,15. 

Portanto, como o qui-quadrado calculado é maior que o qui-quadrado crítico, a H2 
nula é rejeitada. 

Para o teste de H3, serão consideradas as respostas de todos os tipos de questionários. 

Os planos A e C não possuem exposição ao risco (sem risco), enquanto os planos B e 
D possuem exposição ao risco (com risco). As médias observadas utilizadas para este teste 
são apresentadas na Tabela 5. 

 

Tabela 5 - Médias observadas para o teste de H3. 
Sem risco Com risco 

Planos A e C Planos B e D 
65,4% 34,6% 

 
Para se aceitar a H3 nula, as médias observadas somadas para os Planos A e C (PA + C) 

devem ser iguais para as médias observadas somadas para os Planos B e D (PB + D). 

Os graus de liberdade (gl) para esta hipótese são calculados por: gl = k – m – 1 = 2 – 0 
– 1 =  1. 

O valor de qui-quadrado crítico (tabelado) é dado por: χ² crítico (gl = 1; α = 0,01) = 
6,63. 

O valor de qui-quadrado calculado para este teste é: χ² calculado = (fPA + C – fPB + D)² / 
fPB + D = (65,4 – 34,6)² / 34,6 = 27,42. 

Portanto, como o qui-quadrado calculado é maior que o qui-quadrado crítico, a H3 
nula é rejeitada. 

Outra forma de verificar H3 é analisar a proporção de respostas aos Planos A e C (em 
conjunto) comparada com a proporção de respostas aos Planos B e D (em conjunto) nos 
Questionários do Tipo I. As médias observadas para este teste complementar são apresentadas 
na Tabela 6.  

 

Tabela 6 - Médias observadas para o teste complementar de H3. 
Sem risco Com risco 

Planos A e C Planos B e D 
78,4% 18,9% 

 
A hipótese nula para este caso também seria rejeitada, com χ² calculado = 187,31. 

Como estas análises de H3 mostraram valores diferentes, poderia ser formulada uma 
nova hipótese, de que a forma de apresentação interfere na exposição ao risco. O teste desta 
hipótese será realizado em trabalho futuro. 

 

8. Conclusões 

Todas as hipóteses nulas foram rejeitadas. Isso significa que todos os aspectos testados 
da estrutura da informação (forma, foco e grau de exposição ao risco) influenciam na decisão. 
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Esta conclusão pode ser utilizada em várias situações, com o objetivo de fornecer um melhor 
suporte ao decisor, visto a informação ser fundamental nos processos de decisão. Assim, 
pode-se concluir que a estrutura da informação apresentada ao decisor influencia a sua 
decisão. Deve-se salientar, entretanto, que estas conclusões se limitam ao estudo apresentado. 

O conhecimento da influencia dos aspectos testados permite criar, por exemplo, uma 
diretriz para o desenvolvimento de sistemas de informação (SI) de suporte à decisão. Um SI 
deste tipo que forneça informações completas, que mostrem ambos os focos ao decisor e 
mostre o grau de exposição ao risco das alternativas, pode oferecer melhores condições para 
que o decisor tome melhores decisões. 
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