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1. INTRODUÇÃO
A importância das competências sociais interpessoais para o sucesso em todas as áreas da
vida, incluindo no local de trabalho, na educação e formação profissional, é conhecida há
muito. Através da intensificação da globalização e da modernização, o mundo tornou-se mais
diversificado, articulado e interligado. Esta evolução também exige das pessoas mais do que
competências pessoais estritamente definidas para alcançar os seus objetivos. O mundo
empresarial reconhece que as competências sociais são necessárias para um desenvolvimento
eficiente dos negócios. Assim, os gestores de recursos humanos têm vido a criar conceitos
relevantes neste domínio e desenvolver procedimentos para medir e avaliar as competências
sociais dos empregados. Os professores e formadores devem também introduzir um grau
elevado de competências sociais na educação e formação profissional contínua dos seus
alunos e formandos.
O objectivo deste projecto é melhorar as competências sociais necessárias aos professores,
formadores, professores e técnicos afectos á educação e formação nos contextos da escola e
laboral. Como grupo-alvo primário deste curso, foram convidados a envolver-se no projecto
formadores de pequenas e médias empresas. Portanto os formandos e funcionários,
representarão o público alvo secundário.
Para alcançar o objectivo do projecto , foram criados módulos, que os formadores poderão
utilizar para promover as competências sociais dos seus formandos, alunos ou funcionários e
serem testados em seguida. Ao mesmo tempo foi desenvolvida uma metodologia inovadora de
avaliação para aferir as competências sociais dos professores e formadores. Ao formar em
competências sociais – na base dos módulos e ferramentas concebidos – os professores e
formadores devem – em situações sociais em que eles próprios não se sintam confortáveis –
encontrar formas eficazes de lidar com outros colegas, supervisores, formadores, clientes,
formandos, alunos e funcionários, e de monitorizar e colocar em prática as suas posições. Ao
fazê-lo, podem ficar cientes de que exprimem adequadamente não apenas os seus
sentimentos, pensamentos e necessidades, (através de palavras, expressões faciais e gestos),
mas que também serão adequadamente tratados os sentimentos, pensamentos e
necessidades dos outros envolvidos.
Os principais resultados do projecto são um manual com 5 módulos de formação e 5
ferramentas independentes com materiais e metodologias para a formação na empresa , bem
como recomendações para estabelecer critérios de avaliação e de qualidade para a
identificação, validação e certificação das competências sociais, sob a forma de uma
metodologia de avaliação.
Trabalharam no projecto parceiros de cinco países tendo o mesmo decorrido durante um
período de 24 meses.
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1. Ponto de partida, fixação de objectivos e metodologia
1.1 Terminologia - análise da situação
Vivendo grupalmente, tomam-se constantemente decisões no quadro da interação social.
Estas são relativas às pessoas, grupos, circunstâncias e igualmente sobre assuntos
representados por pessoas/grupos. Eventualmente, referem-se á aceitação ou rejeição de
objectivos, intenções, pontos de vista ou práticas.
Apesar de haver um amplo domínio de literaratura de referência, a investigação evidencia a
falta duma terminologia universal, academicamente aceite.
Esta falta será preenchida pela parte teórica deste terceiro módulo. Ao fazê-lo, iremos referir
fontes importantes que lidam com o processo de tomada de decisão. Dex (1998) descreve a
decisão como o resultado da análise de problemas relacionados com a situação. O ponto
núclear é a aceitação duma solução aceite, proveniente de várias possibilidades. Simion (1960)
entende a decisão como sendo um curso de acção escolhido. De acordo com Bonczek (1984), a
decisão significa a escolha de um plano de acção. Da mesma forma, Radulescu (1984) comenta
que gosta de pensar que em cada caso tem de se escolher uma entre um certo número de
estratégias para tomar uma decisão. Megerson/Baufield e Frederickson/Michell (1994) chegam
à conclusão que o processo de tomada de decisão é definido através da eliminação de
alternativas de trabalho por parte de quem a toma. O decisor recolhe as informações à sua
disposição, análisa-as por exclusão de partes, comparando vantagens e desvantagens. Ao fazêlo, procurando e escolhendo a melhor solução, esta virá à tona.
A decisão é, portanto, o resultado de um processo mental, cognitivo de uma única pessoa ou
dum grupo.
1.2 Conteúdo e tipos de decisão
Em geral tomar uma decisão é escolher entre um número de variantes qual é a mais vantajosa
para alcançar os objetivos de acordo com determinados critérios. Uma escolha só pode ser
feita se o número de possibilidades definido for de pelo menos dois elementos.
Geralmente, faz-se uma escolha por manipulação de um ou vários critérios. As variantes
podem ser classificadas hierarquicamente de acordo com as possíveis consequências. Esta
diferenciação depende das circunstâncias que acarretam uma combinação de factores e que
apontam para uma variante ou consequência especial, de entre as várias possibilidades. Os
critérios de tomada de decisão podem determinar várias metas.
De acordo com Ceausescu (1999), são as seguintes as partes integrantes do processo de
tomada da decisão
•

Decisor

•

Variedade de opções
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•

Ambiente

•

Variedade de consequências

•

Objetivos

O decidor é uma pessoa singular ou um grupo que escolhe a melhor de entre uma variedade
de opções possíveis. A qualidade da decisão depende da qualidade dos conhecimentos e
competências do decisor.
Por causa da complexidade sempre crescente da actividade empresarial, surgem novos
factores influenciam o processo de tomada de decisão. Os decisores possuem conhecimentos
especializados crescentes e melhores. Controlm a gestão. Por outro lado as circunstâncias da
tomada de decisão tornam-se cada vez mais complexas. Isso restringe o poder de decisão
duma única pessoa e obriga outros a participar no processo. Chegar a uma decisão em equipa
tornou-se o mais importante.
Dependendo da cultura da empresa, podem observar-se particularidades relativas ao decisor.
Nas pequenas empresas privadas, o proprietário é o director da empresa e o decisor principal.
Se a empresa se desenvolve, mais e mais pessoas serão envolvidas na condução do negócio. Se
houver mais de um proprietário, os especialistas serão envolvidos, muitas vezes, na
administração da empresa.
Estes elementos teóricos da decisão são uma parte da gestão. Por definição, a gestão inclui a
tomada de decisões planeando acções que forneçam o suporte necessário para cumprir as
metas dos negócios e do financiamento dos projetos.
Neste contexto, decidir é fixar metas, para fazer alterações possíveis e definir prioridades.
Gerir um negócio, portanto, está enormemente interligado com os processos de tomada de
decisão. As decisões devem ser discutidas, virem a propósito e serem tomadas na hora certa, e
às vezes com urgência. As decisões dos especialistas não devem ficar desligadas das decisões
sociais. Isso significa que os responsáveis devem ter competências sociais, estar cientes delas e
colocá-las em prática de forma responsável. O pensamento e a acção socialmente responsáveis
são uma obrigação no processo de tomada de decisão.
Antigamente a decisão era já uma parte da liderança. A diferenciação era feita entre as
variantes possíveis de uma análise racional, intuitiva ou acidental, a partir da qual era
escolhido um curso de acordo com os propósitos. Embora tal não se fundamentasse numa
base científica sólida, há indicações de que também nesses tempos antigos se delegava a
autoridade. Parece que os líderes comunitários confiavam a outrem a tomada de decisão.
Os apoiantes da gestão científica afirmam que nos últimos 100 anos os negócios passaram por
diferentes fases de desenvolvimento, tendo como referência a medida em que tinham em
conta os processos de tomada de decisão. Com a revolução industrial a gestão foi separada da
propriedade; a sua segunda fase viu o aparecimento de fábricas, tanto em número como em
tamanho e o desenvolvimento de conglomerados. A sua terceira fase caracteriza-se pelo
conhecimento com base na informação. Isso significa que a informação é um pré-requisito
para a decisão.
A dimensão temporal desempenha um papel extremamente importante na terceira fase do
processo de tomada de decisão. Adaptar, tomar e executar as decisões está na vanguarda do
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processo de gestão. Tal é sempre verdaderal e particularmente na gestão estratégica. Devem
tomar-se decisões para determinar os pontos chave essenciais do desenvolvimento, decidir as
formas de os consubstanciar, para manter contacto com outras empresas e, geralmente, com a
economia, e conceber as políticas da empresa. As estratégias internas e externas implicam um
conjunto de decisões, envolvendo principalmente grupos de decisores.
Para cumprir todas as funções inerentes a uma empresa moderna, é necessário um processo
contínuo de fazer e avaliar escolhas. Têm de se iniciar acções concretas. Pôr em prática
processos suportados por decisões organizacionais ou operacionais e objecto de decisão
contínua.
O processo de tomada de decisão é um processo complexo, ao qual se deve dar o tempo e
atenção necessários. As metas devem ser definidas claramente e com precisão. Esta é a única
maneira das decisões contribuirem para a realização dos objectivos. Para se certificar que sua
razão de ser permanece numa esfera controlável, tem de se atender a certas condições. A
sustentabilidade é particularmente importante neste domínio.
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2. Análise de problemas e atitudes
Na formação profissional
Na formação profissional, o corpo docente tem de tomar inúmeras decisões. Estas têm a ver
com áreas em que o objectivo é a solução de problemas, como por exemplo relativamente às
aulas e á formação prática, e neste âmbito especialmente para o desenvolvimento de
competências e para a qualificação dos formandos (aprendizes). Em primeiro lugar, têm de se
tomar decisões sobre o conjunto da formação estratégica e todos os seus detalhes temporais
(horas, quais as acções, cronograma), localização e finalidade.
Além disso, o corpo docente também decide quais os métodos a aplicar na formação. E ainda,
são muitas vezes sujeitos a influências externas, o que implica a existência de grupos de
decisão. Na verdade é muitas vezes necessário envolver os formandos (aprendizes) nos
processos de tomada de decisão, embora o professor seja o responsável em primeiro lugar.
As decisões são tomadas para resolver problemas ou para superar situações de conflito. Para
tomar uma decisão correcta, o corpo docente deve desdobrar a estrutura dos problemas e
descobrir as suas causas. Levantam-se e tem de se responder a variadas questões.
Para isso podem ser úteis as perguntas a seguir:
a) Qual é o tipo de problema? (O problema é fácil de resolver ou pode resolver-se por si
próprio)?
•

O problema pode resolver-se facilmente ou ser um problema difícil e/ou complicado.
Este último requer um grande esforço. A maioria dos problemas é simples e
insignificante. Um bom formador deve evitar esse tipo de problemas. O s pequenos
conflitos podem degenerar se o formador os tentar averiguar brincando aos detectives.
É importante que o formador defina prioridades no processo de tomada de decisão e
tente envolver os formandos. O formador, em seguida, fará o papel de observador
silencioso, que intervirá apenas se o problema correr o risco de lhe sair da mão.

• É possível que o problema se resolva por si próprio? Os problemas que se resolvem
facilmente podem deixar-se para o fim.
Pode ser que tais problemas se resolvam por si próprios ou por outra pessoa que não o
formador. Se a ameaça se agravar, no entanto, é necessária uma intervenção rápida.
b) Quem decide?
O corpo docente deve perguntar-a si próprio:
• Sou eu quem deve decidir?
As decisões que dizem respeito ao grupo de formandos, tais como obedecer às regras
da escola, acções comuns da escola, participação em competições e desportos etc.
devem ser tomadas pelo formador da turma. Baseam-se em regras gerais ou especiais
da escola. Para as especiais, relativas a grupos difíceis, por exemplo presos, devem
aplicar-se regras especiais; caso contrário, o professor pode ser considerado culpado e
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sujeito a uma acção judicial. Outras decisões podem tomar-se com a ajuda, por
exemplo, dos formandos ou da Comissão de Pais.
•

Deve-se decidir sozinho ou podem ser envolvidas outras pessoas no processo de
tomada de decisão?
O formador deve ter informações suficientes para tomar uma boa decisão. A decisão
deverá ser aceite. A aceitação influencia a maneira como será executada decisão. Se a
aceitação for previsível, é possível incluir no processo de decisão, aqueles que
supostamente a irão executar. Deve ter-se igualmente em conta o tempo e esforço
necessários; é sabido que uma decisão de grupo leva mais tempo do que sendo uma
única pessoa tomar essa decisão.

c) Quais os factores que influenciam o processo de tomada de decisão?
O formador deve perguntar a si próprio:
• Os envolvidos no processo de tomada de decisão e os seus destinatários são os
mesmos, ou seja, formadores e formandos?
• Partilham os mesmos valores pessoais do formador e da cultura e ambiente em que a
formação se realiza?
Durante a formação, o formador define metas, regras e formas para atingir essas metas. Estas
devem ser reconhecidas pelo grupo e assumidas como o seu objectivo comum. No entanto,
apesar de tudo estar claro, deve ter-se em consideração certos factores que podem influenciar
a decisão sempre que não haja o cumprimento das regras. A este respeito surgem uma
variedade de problemas.
Por exemplo:
Falta de aceitação dos objectivos definidos
Isso pode acontecer tanto com o formador como com os formandos. Quando um formador
lecciona uma turma á relativamente pouco tempo, os seus objectivos pessoais podem colidir
com o objectivo da classe. Qualquer objectivo que contrarie os interesses do formador tornase difícil de aceitar. (Por exemplo, o formador substitui outro sabendo que não irá levar a
formação até ao fim. O formador quer fazer algo melhor, tem outras tarefas em mãos e tem
muito pouco tempo para actividades adicionais).
Sempre que houver discrepâncias entre os objectivos do formador e os da turma, podem surgir
conflitos sobre fixação de objectivos os quais influenciaram o processo de tomada de decisão.
Alterar osobjectivos
Durante o ano lectivo podem acontecer coisas imprevistas. Todos os que tomam parte na
acção devem aceitar as alterações. Neste caso, á decisões que têm de ser tomadas (por
exemplo, por determinadas razões o professor de tecnologia não pode continuar a trabalhar e
o professor de substituição só pode leccionar à tarde. As tardes no entanto estão reservados
para outras actividades).
Valores pessoais e tradições culturais
Este projecto foi financiado com o apoio da União Europeia. Este documento e todos os seus conteúdos reflectem
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O processo de tomada de decisão é influenciado pelos valores pessoais do formador, pelas
tradições culturais da região em que se situa o centro de formação, pelas relações entre as
pessoas, diferenças entre a cidade e o campo ou mesmo de um país para o próximo etc.
Métodos de formação
Todas as decisões do formador estão estreitamente ligadas aos métodos da formação. Para se
estar preparado para as diferenças de opinião dos formandos e alcançar sucesso, devem ter-se
em conta as seguintes sugestões:
•

Inclusão activa dos formandos no processo de aprendizagem para determinar o nível
adequado de dificuldade e utilizando com maior frequ~encia o trabalho de grupo (em
grupos de duas ou mais pessoas).

•

Na difusão de novos conhecimentos, o professor muitas vezes deve voltar ao básico e
partir da práctica para a elaboração dos novos conceitos.

•

Recorrer a estudos de caso, simulações, problemas para desafiar o interesse e a
apoiar o pensamento lógico.

•

Introduzir nas lições comentários construtivos e informativos. Reproduzir aplicativos
mais práticos, exercícios e apresentações variadas dos problemas.

•

Tratar igualmente todos os formandos sem discriminação de quaisquer uns dando
aos outros um tratamento preferencial, fazendo uma avaliação construtiva e
sistemática, oferecendo ajuda na aprendizagem etc.

•

Dar suporte ao trabalhar em conjunto/trabalho de equipa em vez da rivalidade e
concorrência.

•

Definir tarefas autenticamente relacionadas com a vida diária e também que animem
os formandos, inspirando-os a trabalhar com informações de mais de uma disciplina
académica

•

Relacionar as experiências lectivas com a promoção da compreensão e respeito
mútuo.

Ambiente de ensino
Para tornar a lição eficaz e atingir os objectivos, a atmosfera de ensino é fundamentalmente
importante. Deve ser incentivadora. Trata-se de obter uma atmosfera de aprendizagem
positiva. A este respeito é muito relevante a compreensão dos objetivos comuns. Têm igual
mportância as competências sociais efectivadas na lição. Nestas incluem-se, entre outras, ser
cordato, a compreensão do outro, espírito de equipa, etc.
As prácticas de desacreditar e estigmatizar são de evitar a todo o custo. O processo de
aprendizagem deve incorporar a aprendizagem autónoma, mas não pode, em nenhuma
circunstância, conduzir à segregação ou isolamento.
Devem-se disponibilizar materiais e métodos de aprendizagem para os alunos mais fracos. Por
conseguinte, os professores devem estar preparados para essas situações.
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3. Etapas do processo de tomada de decisão
O processo de tomada de decisão desenrola-se passo a passo. As etapas que o formador deve
seguir, tanto para respeitar as regras como porque está a procurar intuitivamente a melhor
solução, são as seguintes:
Identificar o problema.
A primeira dificuldade está em identificar correctamente o problema. Se o formador se apressa
pode escolher uma alternativa sem ter identificado correctamente o problema. O problema
nem sempre é fácil de analisar. Alguns dos obstáculos que o dificultam são:
•

O efeito focado é “prestar atenção”, mas não é a causa: O problema é diagnosticado
na base nos sintomas e suas causas ficam de lado.

•

A percepção selectiva: cada um de nós tem experiências pessoais, que influenciam as
percepções. As experiências e a própria educação dos formadores influenciam a
maneira como encaram os problemas. Para superar este obstáculo da percepção
selectiva, o formador deve ter em conta todos os aspectos ao definir os problemas.

•

Define-se o problema através das suas soluções: deve ser claramente demarcado e
não ser confundido com as possíveis soluções.

Encontrar soluções alternativas
Se o problema for definido dever-se-á encontrar soluções alternativas. A criatividade é
importante nesta fase do processo de tomada de decisão. A chuva de ideias incentiva a
criatividade. Para realizar uma chuva de ideias organiza-se um grupo com um certo número de
pessoas que irão sugerir soluções alternativas para um problema. Uma regra da chuva de
ideias é a livre expressão de opiniões por parte de todos os participantes. Não é permitida a
avaliação ou crítica das sugestões. Com um custo irrisório a chuva de ideias pode trazer para o
primeiro plano ideias valiosas para o processo de tomada de decisão.
Escolha da melhor alternativa
Depois de serem analisadas todas as soluções, escolhe-se a melhor. Assim determina-se o
objectivo da turma. Escolher a melhor alternativa parece muito fácil. São identificadas
vantagens e desvantagens sendo escolhida a melhor solução. Infelizmente, no caso de uma
decisão complicada, a escolha está associada a um elevado grau de insegurança e risco e
muitas vezes é muito difícil.
Mencionamos seguidamente algumas dessas dificuldades:
•

Duas ou mais variantes assemelham-se. Neste caso, é necessária uma análise
cuidadosa.

•

Há a possibilidade de nenhuma das soluções sugeridas levar à plena consecução do
objectivo. Neste caso devem usar-se duas ou três soluções ao mesmo tempo.

•

No caso em que nenhuma das soluções conduza á consecução do objectivo, é preciso
encontrar novas soluções.
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•

O decisor deve optar entre várias soluções potenciais. É necessária uma comparação
cuidadosa, bem como uma avaliação atenta. Se o formador não conhecer todas as
alternativas e as suas consequências, tende a escolher a primeira alternativa surgida
para resolver o problema como sendo a melhor variante.

Implementar as alternativas escolhidas
Ao mesmo tempo que se pensa como escolher as melhores alternativas é necessário
equacionar como as implementar. A melhor decisão só por si é inútil se não puder ser levada á
práctica. A chave para o sucesso é um bom plano e uma comunicação eficaz. Devem ser
informados todos aqueles que vão esta envolvidos na realização da decisão.
Feedback da avaliação da decisão
A avaliação é uma fase do processo de tomada de decisão, que por vezes não recebe atenção
suficiente. As decisões anteriores devem ser analisadas periodicamente, sobretudo quando
surgem novos factores perturbadores, o que pode levar ao desvio das metas. Neste caso o
processo de tomada de decisão deve ser repetido.

Este projecto foi financiado com o apoio da União Europeia. Este documento e todos os seus conteúdos reflectem
somente o ponto de vista do autor, e, a Comissão não pode ser tornada responsável por qualquer utilização que
venha a ser feita da informação nele contida.
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4. A função do formador no processo de tomada de decisão
A função do formador está correlacionada com uma quantidade de decisões variadas. Estas
devem ser tomadas e não evitadas. Ao fazê-lo, pode planear o curso de acção ou, por exemplo,
ao lidar com o mau comportamento do formando, agir de acordo com a situação. É mais
vantajoso que os outros participantes na lição sejam incluídos na tomada de decisão. Tais
decisões assumidas pelo grupo oferecem vantagem.
Ao preparar o processo de tomada de decisão, deve-se ter em consideração factores como a
qualidade da decisão e a forma como os seus destinatários são envolvidos na sua
implementação. O parecer dos formandos (aprendizes) deve ser considerado, pois é necessária
a sua implicação. Quando tomadas em grupo as decisões são geralmente eficazes
Uma decisão é influenciada por vários factores
•

Indolência: Decisões tomadas de improviso. O problema não é importante para o
professor; Isso pode causar perda de confiança a longo prazo.

•

Alterações: quando a escolha caiu sobre a variante de menor risco.

•

Prevenção: se alguém se encontra numa situação difícil.

•

Excesso de cautela: causada pelo stresse, quando um problema que não se está a
conseguir resolver ocupa muito tempo. Como resultado, os problemas prementes são
frequentemente niglegenciados.

•

Circunstâncias imprevistas: podem influenciar as decisões melhor pensadas.

•

Uma abordagem cuidadosa: O processo de tomada de decisão é mais eficaz quando
se faz uma abordagem cuidadosa. Muitas vezes as dificuldades (sintomas) são
determinadas sem averiguar as suas causas. Outras vezes concentra-se a atenção em
metas que não são urgentes.

Regras para o ensino e para os professores
No primeiro dia de formação o professor deve sensibilizar os formandos (aprendizes) sobre a
legislação e regulamentos da formação em vigor e também dos da instituição educativa.
Ambas as partes devem assumir a responsabilidade por qualquer violação destas regras sobretudo quando dela resultem consequências negativas. Em geral, as regras da escola são
seguidas, embora às vezes os formadores as interpretam e usem dum modo próprio especial.
Definição de prioridades
Formadores e formandos têm problemas semelhantes e também diferentes. Por um lado
pretendem alcançar as metas de ensino e aprendizagem. As contradições que surgirem devem
ser resolvidas. Muitas vezes em consequência do grande número de decisões a tomar, devemse definir e fundamentar prioridades por acordo entre ambos. A gestão do tempo desempenha
aqui um papel importante.
Qualidade de decisão e participação na execução da decisão
Este projecto foi financiado com o apoio da União Europeia. Este documento e todos os seus conteúdos reflectem
somente o ponto de vista do autor, e, a Comissão não pode ser tornada responsável por qualquer utilização que
venha a ser feita da informação nele contida.
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Os formadores experientes sabem que a eficácia de uma decisão é influenciada por dois
factores. A qualidade da decisão é fraca se esta não for bem implementada. Um desempenho
de boa qualidade requer um forte acordo. Este é uma das principais razões incentivar a
participação na execução da decisão.
Vantagens e desvantagens da decisão em grupo
Vantagens:
•

São postos em comum no processo de tomada de decisão uma maior quantidade
informações e de conhecimentos.

•

São encontradas maior número de soluções possíveis.

•

São mais fáceis de realizar as acções decididas quando aqueles que por elas são
afectados participaram na tomada de decisão.

•

Melhora-se a comunicação quando todos participam e concordam com os motivos
da decisão.

•

Um grupo está muito mais preparado para assumir um maior maior risco do que um
decisor único.

•

Uma vez que haja desde o início diferentes opiniões e pontos de vista, é
impulsionada a criatividade.

•

Após cada decisão do grupo, aumentam as capacidades de tomada de decisão de
cada pessoa.

Desvantagens:
•

As decisões em grupo ocupam mais tempo do que a tomada de decisão por uma
única pessoa.

•

Como o grupo no seu todo não pode ser considerado responsável pelo sucesso
duma decisão, é possível que ninguém venha a ter a responsabilidade sobre tal
decisão.

•

Os membros do grupo devem aceitar a decisão da maioria; um ou mais membros
podem assumir uma posição dominante e prejudicar a eficiência do grupo.

•

A decisão final do grupo é, por vezes, um compromisso, quando alguns dos seus
membros não conseguem assumir uma posição.

•

Alguns podem achar que devem ser incluídos em todas as decisões, mesmo quando
estas são decisões que o formador deve tomar sozinho.

•

Pode surgir o fenómeno de "pensamento de grupo" (quando os membros do grupo
são a favor do consenso e de se manterem-se unidos, estando menos interessados
na melhor solução).

Atitude do formnador no caso de um formando "impertinente"
Esse comportamento do formando remonta provavelmente a uma necessidade material ou de
natureza emocional. Os casos difíceis provêm geralmente de crianças que se sentem
Este projecto foi financiado com o apoio da União Europeia. Este documento e todos os seus conteúdos reflectem
somente o ponto de vista do autor, e, a Comissão não pode ser tornada responsável por qualquer utilização que
venha a ser feita da informação nele contida.
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abandonadas pela família, pelo seu círculo de amigos ou colegas. Desejam atrair atenção dessa
forma. Nesses casos, devem colocar-se as seguintes perguntas:
•

Tentou o formador conquistar a confiança do formando?

•

Conhecem-se os problemas do formando?

•

Resolver-se-ão os problemas quando se remover a barreira entre professor e o
formando?

•

Deve-se procurar que o formando reconsidere a sua atitude? Deve-se incentivar a sua
participação para nunca ficar desocupado? Deverá ser afastada qualquer pessoa que
não entenda que deve haver respeito na escola?

•

Os formandos apercebem se se um professor está envolvido, pela forma como expõe
uma teoria: se a interliga com o quotidiano, com a arte ou ahistória, se acha que a
teoria é importante.

•

Todos somos responsáveis pela nossa própria conduta. O formando (aprendiz) deve
saber que terá uma má nota se não responder a várias perguntas ou cometer erros
muitas vezes. É importante que seja também informado, no caso do seu desempenho
e participação receberem uma avaliação positiva.

•

O formador deve ter confiança nos formandos:
- Falar sobre os seus problemas graves, necessidades, alegrias, dificuldades.
- Fazer uma piada quando for oportuno, mas manter a distância necessária.

Este projecto foi financiado com o apoio da União Europeia. Este documento e todos os seus conteúdos reflectem
somente o ponto de vista do autor, e, a Comissão não pode ser tornada responsável por qualquer utilização que
venha a ser feita da informação nele contida.
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5. Em jeito de conclusão
Vou comer panquecas ou ovos? Vou vestir calças pretas ou vermelhas?
Durante um dia tomamos decisões sobre milhares de coisas sem pensar duas vezes. Tomar
uma decisão rápida é um processo automático. No entanto, na vida pessoal ou nos negócios, é
preciso fazer um pouco mais. Para evitar erros, deve-se analisar-o objecto da decisão, as
circunstâncias e os factos do caso ou problema, elencando as suas conexões e consequências.
Algumas sugestões ajudarão a tomar decisões mais acertadas:
"Não bater com a cabeça na parede"
Chegar a uma conclusão antes de definir metas ou recolher informação pode dificultar tomar
uma boa decisão. Não tomar decisões sozinho por instinto. Usar a experiência para decidir. É
importante fazer uma retrospectiva das decisões. No entanto a experiência só por si não ajuda,
mesmo acreditando que somos especialistas. Precisamos das informações mais recentes e
relevantes.
Pedir o ponto de vista doutras pessoas:
•

Quando tomar decisões, procure um parceiro que possa ajudá-lo. Os colegas podem
muitas vezes dar bastantes argumentos a favor e contra a sua decisão. Podem já ter
tido de tomar decisões semelhantes.

•

Dê tempo ao tempo. Não é incomum ser pressionado pelo prazo para concluir um
projecto. Para tomar decisões bem sucedidas, é preciso informações concretas. Fique
com tempo suficiente para reunir todas as informações necessárias e certificar-se que
entende o que lhe está a ser pedido.

•

Preste atenção a tudo que o possa influenciar. As experiências passadas influenciam
fortemente as opiniões do presente. Tente permanecer objectivo. Compare todas as
possibilidades. Recolha todas as informações; peça ajuda a outros quando se
apresenta um problema específico. Só então será capaz de tomar uma boa decisão.

Consequentemente:
•

Não decida quando se sentir “afogado”.

•

Tomar decisões significa procurar uma alternativa. Não se é obrigado a escolher entre
bom e mau.

•

Dar-se tempo antes de decidir. Decidir rapidamente no caso em que uma decisão
possa ser revertida; decidir lentamente, quando a decisão é irrevogável.

•

Escolher uma boa variante na hora errada é um aconselhamento tão mau como
escolher uma má variante no momento certo. Assim deve-se decidir enquanto ainda
se tem tempo para tal.

•

Anote todas as decisões. Todas as informações que foram usadas para tomar a
decisão, com clareza e precisão.

Este projecto foi financiado com o apoio da União Europeia. Este documento e todos os seus conteúdos reflectem
somente o ponto de vista do autor, e, a Comissão não pode ser tornada responsável por qualquer utilização que
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•

Uma resolução deve confirmar factos verdadeiros

•

Ajuda tomar uma decisão com uma cabeça fria: anotar todos os prós e os contras.

•

Decida de imediato quando surgem os problemas. É muito mais difícil enfrentar toda
uma matriz de decisões fáceis de tomar, do que ser confrontado com uma
complicada.

•

Pense naqueles que serão influenciados pela sua decisão. Sempre que possível, tente
convencê-los a tomar parte no processo de tomada de decisão.

•

Não se pode ter 100% de certeza de ter tomado a decisão certa, já que as suas
consequências muitas vezes só se tornam evidentes mais tarde. Decide-se e, em
seguida, não há que pensar mais nisso.

•

Use o princípio "MAR" para tomar decisões. Defina o M (metas), tenha em
consideração o A (alternativas) e o R (riscos) inerentes a cada alternativa.

•

As decisões devem sempre lidar com factos concretos. No entanto, no processo de
tomada de decisão, devem considerar-se as metas e os objectivos.

•

Lembre-se que: Se não for tomada nenhuma decisão, isso significa que foi decido não
fazer nada sobre o assunto.

•

Confie na sua própria competência para tomar decisões. Sinta-se sempre responsável
pelas consequências.

•

Não perca tempo decidindo em circunstâncias onde não seja necessária nenhuma
decisão.

•

Defina alternativas antes de recolher informações.

•

Antes de usar o que se pensa ser a melhor alternativa, pergunte a si mesmo "o que
poderá sair errado no caso dessa opção"?

•

80% das decisões que se tomam não são importantes. Defina um procedimento
operacional para deixar aos outros as decisões sem importância.

•

Pode-se decidir em nome do grupo. Pense no entanto que isso pode sabotar o
compromisso deste.

•

De que forma será efectuada a decisão? Pensar nisso é parte do processo de tomada
de decisão?

•

Quando se deva tomar uma decisão numa determinada situação, deve-se ter em
consideração todos os factores e esperar. O problema deve amadurecer no
subconsciente até ao momento da decisão.

•

Se se tiver tomado uma decisão, não ficar com dúvidas. Saiba-se o impacto que terá.
Concentar-se nos próximos passos. Não lamentar nenhuma decisão, no momento de
decidir essa era a melhor solução. Concentrar-se no que fôr melhor no momento
presente.

•

Imagine-se que a opção escolhida foi colocada em acção e ponderem-se as possíveis
consequências.

Este projecto foi financiado com o apoio da União Europeia. Este documento e todos os seus conteúdos reflectem
somente o ponto de vista do autor, e, a Comissão não pode ser tornada responsável por qualquer utilização que
venha a ser feita da informação nele contida.
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•

Se se tiver tomado uma decisão e iniciado a sua execução, esqueçam-se os "se" e
"mas" e realize-se aquela até ao fim.

Este projecto foi financiado com o apoio da União Europeia. Este documento e todos os seus conteúdos reflectem
somente o ponto de vista do autor, e, a Comissão não pode ser tornada responsável por qualquer utilização que
venha a ser feita da informação nele contida.
18

www.rechance.eu

6. Utilidade práctica
Métodos e técnicas de formação que se odem usar no módulo "Tomada de decisões"
6.1 Árvore de decisão (Vroom-Yetton)
Presume-se que a situação de decisão deve se em primeiro lugar objecto dum diagnóstico
detalhado. Em seguida, exploram-se em conformidade as opções e resultados obtidos.
Basicamente, as decisões devem satisfazer três condições:
•

Devem possuir grande qualidade,

•

Devem ser aceite pelas pessoas envolvidas,

•

Devem ser económicas (ou seja, feitas com o mínimo custos possível, por exemplo no
menor espaço de tempo).

Esta abordagem inclui a escolha entre três estilos diferentes de decisão (descritos como
decisões autocráticas, consultivas e em grupo), ou cinco processos diferentes de tomada de
decisão.
A. Decisão autocrática – Autocrática 1 e 2
•

A I: Decidir sozinho sem pedir aos colegas mais informações

•

A II: Decidir sozinho após recolher informações dos colegas

B. Decisão consultiva com aconselhamento dos colegas – Consultiva 1 e 2
•

C I: Tomada de decisão por si próprio, só depois de discutir individualmente com os
colegas

•

C II: Tomada de decisões por si próprio, só depois de discutir com o grupo de colegas.

C. Decisão em grupo – Grupo 2
•

G II: Os colegas estão todos em pé de igualdade e trabalham a decisão em conjunto.
Para escolher o estilo que melhor se adapta a cada finalidade, o principal responsável
pela decisão deve usar a "árvore de decisão" seguinte, para analisar as circunstâncias
que envolvem essa decisão. Deve responder às sete perguntas que formam uma
árvore de decisão, uma após a outra, com "sim" ou "não" e proceder desta forma
para passar de um ponto ao outro da árvore de decisão. No final, o diagrama em
árvore mostra o meio mais eficiente e eficaz de tomar a decisão.

Este projecto foi financiado com o apoio da União Europeia. Este documento e todos os seus conteúdos reflectem
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(Ja = SIM, Nein = NÃO)
As sete perguntas são:
1. Há soluções melhores ou piores soluções, ou seja, será que as soluções possíveis são
quase iguais?
2. Terei, como chefe, informações suficientes para tomar uma boa decisão?
3. O problema está clarificado sem ambigüidade, ou seja, é definitivamente assim.
4. É importante para implementar efectivamente a decisão que ela seja aceite pelos
colegas?
5. Os meus colegas também aceitariam a decisão se eu como chefe a tomasse sozinho?
6. Os meus colegas compartilham a opinião que tenho sobre as metas que devem ser
atingidas através da presente decisão?
7. As soluções preferenciais conduzirão a conflitos entre colegas?
O método conduzirá a soluções correctas dependendo naturalmente do chefe estar em
situação de compreender totalmente as circunstâncias da decisão.
6.2 A regra 20/80 – VILFREDO PARETO
É importante definir prioridades na gestão do tempo. Neste domínio a regra 20/80 é útil. O
economista Vilfredo Pareto descobriu no século XIX que 20% da população possui 80% dos
recursos nacionais.
Esta regra pode aplicar-se noutras áreas:
•

20 % dos clientes representam 80 % das vendas.

•

20 % das mercadorias deterioradas ocasionam 80 % das devoluções.

Este projecto foi financiado com o apoio da União Europeia. Este documento e todos os seus conteúdos reflectem
somente o ponto de vista do autor, e, a Comissão não pode ser tornada responsável por qualquer utilização que
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•

20% do jornal detém 80% de novos conteúdos.

•

20% do tempo gasto numa reunião possibilitará 80% das decisões etc.

De um modo geral, 20% do esforço (tempo) gera 80% dos resultados. É produtivo concentrarse nas actividades (20%) que geram em conseqüência 80% dos resultados.
6.3 O método ABC
Etapas:
1. Escreva uma lista de todas as tarefas que lhe vêm à mente.
2. Divida as tarefas em três categorias:
A.

Tarefas muito importantes que se "devem realizar" e que, em nenhuma
circunstância, podem ser delegadas (são importantes para o desenvolvimento do
trabalho).

B.

Tarefas menos importantes que ainda assim se "devem realizar" mas poderá ser
possível delega-las.

C.

Tarefas menos importantes que se "poderiam realizar " (trabalho rotineiro, leitura e
edição de textos, chamadas telefónicas, administração etc).

3. Considere as três categorias de tarefas que tem para realizar durante o dia de trabalho
e organize-as do modo seguinte:
•

Planear fazer duas ou três tarefas da categoria A por dia (cerca de 3 horas).

•

Na categoria B, escolher duas ou três delas (cerca de 1 hora).

•

Planear mais algum tempo a trabalhar nas da categorias C (cerca de 45 minutos).

A relação entre as categorias depende da hierarquização do trabalho. É óbvio que trabalhos
hierarquicamente de nível mais baixo contém mais tarefas da categoria C.
6.4 Técnicas de tomada de decisão em grupo
Se se decidiu tomar uma decisão em grupo, podem desenhar-se várias técnicas de tomada de
decisão. Sendo semelhantes, os métodos podem, no entanto, ser usados em situações
diferentes.
Grupo interactivo
Os participantes recebem um problema para resolver num determinado período de tempo.
Quando o formador define o problema e solicita ideias, os grupos organizam-se por si próprios.
Seguem-se discussões livres. Não são organizadas nem sistematizadas. As alternativas são
apresentadas e avaliadas. O formador faz de imediato uma síntese, assegurando-se que todos
os membros do grupo participaram e contribuíram para as ideias. Normalmente há consenso.
Por último, a escolha é feita por votação.
Grupo nominal
Este projecto foi financiado com o apoio da União Europeia. Este documento e todos os seus conteúdos reflectem
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O método do grupo nominal foi concebido para assegurar que todos os membros do grupo
tomam parte no processo de tomada de decisão. O facilitador organiza grupos de trabalho e
explica-lhes o problema. Cada membro do grupo deve escrever tantas propostas quanto
possível. Então os participantes apresentam as suas idéias um após o outro, sendo tomadas
notas no quadro. Segue-se uma troca de opiniões para clarificar aspectos confusos ou incertos,
e em seguida, procede-se a uma discussão detalhada. A melhor solução é escolhida por
votação e classificação hierarquizada (ranking).
O grupo de Delphi
O método de Delphi é um método de tomada de decisão que se esforça por alcançar um
acordo generalizado num painel de peritos. Cada perito traz a sua contribuição por escrito sob
a forma de respostas a questionários. Após a recolha reúne-se um resumo das opiniões que se
faz circular entre todos os especialistas. Na segunda ronda, cada um deles fica a saber as
opiniões dos outros peritos. Então podem rever as suas respostas anteriores à luz das
respostas dos outros membros do grupo. O processo funciona gradualmente para a construção
de um consenso.
A técnica Delphi
•

Foi concebida para peritos em áreas especializadas. O método inclui o preenchimento
de um questionário.

•

A técnica envolve um ciclo de perguntas. São examinadas as soluções singulares.
Todos os membros do grupo recebem o material e tempo para refletir. Estão
empolgados em fornecer novas ideias. O método é repetido até que o analista chegue
à conclusão que já não há mais ideias novas resultantes das contribuições.

•

Este método só pode ser usado quando um problema está claramente definido e está
disponível a tecnologia necessária para o processamento automático dos dados.

Etapas:
A) Preparação da investigação:
o O problema está definido
o O questionário criado
o São escolhidos os peritos
o Os questionários são distribuídos
B) Realização da investigação
o Os questionários são preenchidos e recolhidos
o Os questionários são avaliados
Se os dados não conseguirem corresponder a 50%, pelo menos, são elaborados e
distribuídos novos questionários. Estes contêm:
� Uma síntese das respostas anteriores
� Desvios-padrão da média
Este projecto foi financiado com o apoio da União Europeia. Este documento e todos os seus conteúdos reflectem
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� Perguntas adicionais
Pede-se aos participantes para repensarem as suas respostas e considerar os
aspectos que pudessem ter sido possivelmente esquecidos no início. O método é
repetido até que as últimas respostas reúnam um padrão comum, ou até que seja
atingido um consenso.
C) Análise, síntese e avaliação de dados para encontrar a melhor solução:
Vantagens:
o O questionário pode ter uma grande amplituide. Pode-se trabalhar visando a obtenção
dum consenso.
o Maior eficiência através do uso de computadores.
Desvantagens:
o As desvantagens duma investigação usando questionários (formatação enviesante…)
o Dificuldades relacionadas com a exploração das respostas

Este projecto foi financiado com o apoio da União Europeia. Este documento e todos os seus conteúdos reflectem
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