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RESUMO 

 
Tendo em vista a complexidade das relações entre os mais diversos agentes nos mercados 
atuais, cresce de importância o conhecimento a respeito do processo decisório desses 
agentes. A partir de uma revisão de literatura busca-se uma maior compreensão desse 
processo em termos macro e mais especificamente do setor agropecuário. Percebe-se a 
necessidade de fazê-lo a partir de uma visão holística, uma vez que o processo de tomada 
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de decisão empresarial pode ser evidenciado por uma racionalidade que tende a incluir 
fatores sociais, políticos e culturais, ampliando a abrangência puramente econômica. 
Evidencia-se ainda a importância do elemento informação disponível e utilizada para o 
processo. 
 
 
Palavras chave: Decisão; Comportamento; Informação; Estratégia. 
 
 
 

1. INTRODUÇÃO 

 

O advento da globalização e o processo de abertura econômica no contexto 
internacional provocaram importantes transformações no cenário econômico brasileiro, 
uma vez que as fronteiras nacionais desapareceram dando lugar às chamadas fronteiras 
transnacionais. Esse processo implicou na reestruturação das formas produtivas nos mais 
diversos setores. 

Esse fato envolve a necessidade de adaptação ao ambiente de concorrência 
ampliada, identificando vantagens competitivas sustentáveis, redefinindo as estratégias 
organizacionais, adequação de políticas públicas e acesso constante a informações 
relevantes. 

O setor agropecuário não ficou imune a esse processo de transformações, 
entretanto, atualmente coexistem no Brasil empreendimentos rurais nos mais diversos 
estágios de evolução. Segundo estudos de Nantes e Scarpelli (2001), a grande maioria de 
estabelecimentos rurais, cerca de 64%, pertence à agricultura tradicional, com pouca 
utilização de tecnologia e o proprietário toma todas as decisões de maneira individual e 
isoladamente (desde a produção até a comercialização final) mesmo não estando preparado 
para tanto. Alguns recorrem a algum tipo de assessoria técnica e apenas poucos têm uma 
administração profissional do empreendimento. 

Em mercados dinâmicos e turbulentos, acredita-se que os mais adaptados às 
mudanças conseguem sobreviver, e a rapidez na tomada de decisão torna-se um requisito 
básico para que ela tenha resultados satisfatórios. Sabendo-se quais são as informações 
mais importantes a considerar em cada decisão, os decisores poderão analisar os seus 
problemas com maior objetividade, ganhar agilidade e melhorar o desempenho. 

Em se tratando de atividade rural há que se recordar que a mesma apresenta maior 
risco e incerteza que outros negócios, uma vez que, ao trabalhar com produção viva está 
sujeita a sazonalidade da produção, observância de ciclos, variações climáticas, 
perecibilidade, necessidades próprias de processamento e transformação das matérias-
primas e influência de fatores biológicos. 

Este contexto de complexidade é que determina e motiva a busca pelo 
entendimento do processo de tomada de decisão, estudo que se considera fundamental para 
auxiliar a gestão tanto de organizações agroindustriais quanto de propriedades rurais, 
envolvendo os processos produtivos e seu controle, considerando a informação como um 
elemento substancial para diminuição da chamada racionalidade limitada. 
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2. OBJETIVO 

 

A partir de uma visão sistêmica das unidades de produção agropecuária, buscar 
elementos que auxiliem na compreensão do processo de tomada de decisão dos produtores 
rurais. 

 

 

3. METODOLOGIA 

 

O trabalho consta de uma revisão de literatura na qual se busca elementos teórico-
práticos para a compreensão do processo de tomada de decisão dos produtores rurais. 

Após a seleção da literatura processou-se a leitura analítica da mesma. Desse tipo 
de leitura se obtém a identificação, ordenação e sumarização das informações (GIL, 1999). 

Desde a seleção de material até a síntese final seguiu-se o modelo de análise 
proposto em Machado (1999), o qual busca compreender o processo de tomada de decisão 
dos produtores utilizando-se do tripé “visão sistêmica-teoria da decisão-teoria da 
informação”. 

 

 

 

 

4. VISÃO SISTÊMICA 

 

Em seu estudo sobre o papel dos métodos quantitativos na abordagem dos sistemas 
micro (propriedade rural), comunitário e regional, Doppler (1994), defende que o enfoque 
de sistemas fornece a filosofia, o conceito e a estratégia para o desenvolvimento de 
soluções e proposições aos centros de decisão e resolução de problemas ao nível de lares, 
unidades de produção, comunidade e região. Afirma que em realidade os sistemas, a cada 
nível, estão inter-relacionados e são freqüentemente subsistemas de um sistema mais 
amplo. 

Ao mostrar componentes e hierarquia de sistemas no meio rural aquele autor é 
didático e evidencia o agente de interesse do presente trabalho (o decisor rural, 
representado pelas unidades de produção) como um subsistema pertencente a uma cadeia 
de subsistemas, cada vez a um nível mais amplo, como são o comunitário, o regional e o 
nacional. A estes é possível agregar ainda um nível global, uma vez que com a expansão 
dos meios de comunicação, atitudes tomadas no nível mais básico (lares) podem ter sido 
influenciados por fatores mundiais, como por exemplo, a adoção de uma nova variedade de 
semente ou de adubo desenvolvidos por uma empresa transnacional. (MACHADO, 1999). 
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Essa noção de interdependência também é evidenciada pelo trabalho de Capillon e 
Sebillote (1982), aproximando os temas de produção-decisão-sistemas. Os autores 
apresentam o sistema de produção como um elemento de domínio da racionalidade do 
produtor (domínio de eleição/escolhas). Porém, este sistema de produção não é autônomo 
ou isolado, pelo contrário, sofre a influência de muitos elementos, como dos objetivos da 
família, das experiências anteriores, das condições socioeconômicas, do meio ambiente. 

Assim, tendo como pano de fundo a teoria de sistemas, incorpora-se a necessária 
visão holística, que auxilia a compreender que cada componente da vida do agricultor em 
sua atividade e seu entorno, depende dos demais componentes, e que, ainda mais 
importante que estes são as inter-relações e interações que ocorrem entre eles, fazendo com 
que o seu conjunto não seja igual a simples soma das partes. Somente com essa visão 
ampla é que será possível avançar na compreensão do processo de captura de informação, 
seu processamento e conseqüente tomada de decisão dos produtores rurais. (MACHADO, 
1999). 

 

 

5. TEORIA DA DECISÃO E INFORMAÇÃO 

 

Para a teoria econômica clássica, a tomada de decisão deverá ser baseada em um 
processo de seleção e escolha que conduza àquela alternativa que for considerada ótima 
para a organização, onde, por meio de regras e modelos o tomador de decisão faça uma 
escolha racional baseada no melhor curso de ação entre as alternativas existentes. 

Os modelos de escolha racionais de tomada de decisão apóiam-se nas suposições de 
que os indivíduos normalmente agem como empreendedores maximizadores de algo 
(geralmente lucro econômico), que tomam decisões em um processo seqüencial e linear. 
Nesses modelos, os tomadores de decisão identificam o problema ou questão que pede uma 
decisão e a seguir coletam e selecionam informações acerca de alternativas de soluções 
potenciais, comparam cada solução com critérios pré-determinados para calcular o grau de 
ajustamento, ordenam soluções de acordo com uma ordem de preferência e selecionam a 
opção ótima. 

Entretanto, a teoria contemporânea da decisão gerencial tem valorizado elementos 
diferenciados como o juízo das pessoas, seus valores, a negociação política, o senso 
comum, ambiente sócio-econômico, além de aspectos comportamentais, presentes no 
processo decisório; o que não significa a total exclusão da racionalidade gerencial, apenas 
uma ampliação de conceitos. 

Simon (1970), propõe contemplar a existência de novos elementos no processo 
decisório, onde a escolha de alternativas é permeada por um conjunto de ações e 
comportamentos que irão conduzir à opção mais satisfatória correspondente aos interesses 
do decisor, e nem sempre àquela que seja a ótima para a organização. 

O autor aponta que a seleção dos dados e informações, que vão subsidiar a decisão, 
sofre uma série de influências, tanto do ambiente interno quanto do ambiente externo da 
organização. Destaca que o indivíduo é limitado por certa capacidade, hábitos e reflexos 
que não pertencem ao domínio da sua consciência, e os processos decisórios podem ser 
limitados pela rapidez de seus processos mentais, seus conhecimentos, etc. Por outro lado, 
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o indivíduo é limitado pelos seus valores e pelos conceitos de finalidade que o influenciam 
na tomada de decisões. 

O individuo é limitado, ainda, pela extensão do conhecimento das coisas 
relacionadas ao trabalho. Isto se aplica tanto ao conhecimento básico, requerido para a 
tomada de decisões relacionadas a suas atividades, quanto às informações requeridas para 
tornar suas decisões apropriadas à situação. Nessa área, a teoria administrativa deve 
ocupar-se de questões fundamentais como: que limites existem quanto à quantidade de 
conhecimentos que a mente humana pode acumular e aplicar; qual a maneira mais rápida e 
eficaz de assimilar conhecimentos; de que maneira se pode relacionar a especialização de 
conhecimento predominante na estrutura ocupacional da comunidade; de que maneira o 
sistema de comunicação deve canalizar os conhecimentos e informações para os pontos 
decisórios apropriados; que tipos de conhecimentos podem, e que tipos não podem ser 
transmitidos com maior facilidade; de que maneira os sistemas de especialização afetam a 
necessidade do intercâmbio de informações na unidade de produção. 

Dessa maneira, Simon (1970) argumenta que restringidos tanto pela complexidade 
das organizações modernas como por suas próprias capacidades cognitivas limitadas, os 
tomadores de decisão são incapazes de operar em condições de racionalidade perfeita. A 
questão sobre a qual se decide provavelmente não é clara ou pode ser objeto de várias 
interpretações. Informações sobre alternativas podem não estar disponíveis, ser 
incompletas ou mal representadas, e os critérios pelos quais soluções potenciais são 
avaliadas são geralmente incertos ou não estão de acordo com as próprias alternativas. 

Além disso, o tempo e a energia disponíveis para os tomadores de decisão 
buscarem maximização de resultados são limitados e finitos. A procura por melhores 
escolhas pode simplesmente levar um tempo demasiadamente longo. A conseqüência 
dessas restrições é que o resultado será provavelmente satisfatório e não ótimo. 

Assim sendo, Simon (1970) aceita que os decisores pretendem ser racionais, e 
provavelmente seus comportamentos são razoáveis e não são irracionais, o que é uma 
importante distinção. No entanto, não é realista esperar que surjam fortes necessidades 
exigindo um comportamento completamente racional. 

Em função da sua importância e complexidade, vários campos do conhecimento 
humano (administração, economia, sociologia, psicologia...) têm se ocupado com o tema, 
buscando auxiliar na compreensão do processo de tomada de decisão e, conseqüentemente, 
contribuir para diminuir as incertezas dos decisores. 

Neste sentido alguns elementos considerados são: 

 

A) Tipos de decisão 

Simon (1982) propõe duas grandes classificações: decisões programadas ou 
estruturadas e decisões não programadas ou não estruturadas. O autor observa que 
diferentes tipos de decisões podem ser processados de diferentes maneiras. Alguns 
processos decisórios podem se aproximar de prescrições racionais, outros não. Decisões 
que ocorrem mais freqüentemente, que são familiares, quase rotineiras, podem ser tomadas 
de modo relativamente simples. Essas são as decisões programadas ou estruturadas, uma 
vez que são tomadas como referências para rubricas existentes. Elas são tomadas em um 
ambiente de certeza ou de baixa incerteza, em razão de quase todas as variáveis já serem 
previamente conhecidas. 
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Decisões programadas são geralmente tomadas no âmbito hierárquico 
organizacional mais baixo. Esse tipo de decisão pode ser facilmente delegado, são as 
decisões operacionais que podem ser tomadas seguramente pelos subordinados. É provável 
que possuam um comportamento muito próximo das prescrições dos modelos de escolhas 
racionais. 

Por outro lado, as decisões não programadas ou não estruturadas são aquelas que 
não são familiares, que não seguem um mesmo modo de raciocínio. Elas não têm regras 
para seguir e nem possuem um esquema específico para ser utilizado, podem ser 
conhecidas ou inéditas. Portanto, elas representam um desafio para os administradores, em 
razão da inexistência de um caminho composto por uma seqüência de passos bem 
definidos para a tomada de decisão. Dificilmente todas as variáveis estão disponíveis ou 
existe muita dificuldade para que sejam reunidas e organizadas. Essas decisões são 
geralmente tomadas nas áreas mais significativas das organizações. Elas poderão ter 
repercussões conseqüentes e poderão estabelecer precedentes para outras decisões que as 
seguem. 

Visto que as decisões pretendem direcionar ações futuras, e visto que o futuro é 
inerentemente incerto, as conseqüências potenciais de decisões não programadas ou não 
estruturadas apresentam sérias implicações para os administradores. São normalmente 
manejadas por processos gerais de solução de problemas, fazendo-se uso do bom senso, da 
intuição e regras simples. Simon recorda que, via de regra, há poucas decisões que estejam 
claramente em um extremo ou outro desta escala, mas sim em um misto contínuo. 

Esse contínuo de decisões ao longo da dimensão das decisões programadas e não 
programadas representa um passo significativo na distinção das características das decisões 
e suas associações com tipos de processos. 

Por sua vez Anthony (1965) apresenta três diferentes tipos de decisões, destacando 
também que não são categorias independentes, mas um contínuo que serve para a 
classificação de decisões: 

a) Decisões de planificação estratégica: nas quais o tomador de decisões desenvolve 
objetivos e organiza os recursos necessários para alcançá-los. Engloba a definição de 
objetivos, políticas e critérios gerais para planejar o curso da organização, com o propósito 
de desenvolver estratégias para que a mesma seja capaz de atingir seus macro objetivos. 

b) Decisões de controle gerencial ou administrativas: referem-se ao uso de recursos 
na unidade de produção. Engloba a aquisição genérica de recursos e as táticas para a 
aquisição, localização de projetos e novos produtos. As decisões no nível tático são 
normalmente utilizadas para decidir sobre as operações de controle, formular novas regras 
de decisão que irão ser aplicadas por parte do pessoal de operação e designação de 
recursos. 

c) Decisões de controle operacional: estão relacionadas com os problemas 
cotidianos que afetam a operação da unidade de produção, como o uso eficaz e eficiente 
das instalações existentes e de todos os recursos para executar as operações. A decisão no 
nível operacional é um processo pelo qual se assegura que as atividades operacionais serão 
bem desenvolvidas, e cujo controle operacional utiliza procedimentos e regras 
preestabelecidas. 

Cada um desses tipos de decisões possui suas próprias características e 
responsabilidades e todos colaboram para que a unidade de produção atinja seus objetivos. 
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B) Fases no processo de decisão 

Simon (1982) considera que o processo de tomada de decisão compreende quatro 
fases principais: 

a) Fase da inteligência ou de investigação: consiste em investigar o ambiente para 
encontrar as condições que exigem uma decisão. 

b) Fase do desenho: criação, desenvolvimento e análise dos possíveis cursos de 
ação. 

c) Fase de escolha: acontece a seleção da alternativa ou curso de ação entre aquelas 
que estão disponíveis. 

d) Fase de revisão: na qual se faz a avaliação das eleições passadas. 

 

C) Modelos de decisão 

Davis & Olson (1987) propõem dois modelos de tomada de decisão: modelos 
normativos ou prescritivos e modelos descritivos. O modelo normativo ou prescritivo é o 
que indica ao decisor como tomar uma classe de decisão, ou seja, como ele deveria tomar a 
decisão. Assume uma racionalidade completa do decisor, selecionando sempre a melhor 
alternativa. Por exemplo, a teoria dos jogos e a teoria da decisão estatística. O modelo 
descritivo descreve a maneira como se tomam as decisões atualmente, e provém do modelo 
descritivo de comportamento que diz que o decisor não está completamente informado 
sobre as alternativas, devendo examiná-las. 

Dessa forma, para Davis & Olson (1987), o modelo administrativo do decisor é um 
modelo de decisão descritivo, uma vez que assume que o decisor tem as características 
evidenciadas por Simon (1970): não conhece todas as alternativas, nem todos os resultados 
ou conseqüências; faz uma exploração limitada para descobrir algumas poucas alternativas 
satisfatórias; toma uma decisão que satisfaça seu nível de aspiração. 

D) Sistemas de decisão 

Davis & Olson (1987) classificam os sistemas de decisão em: 

a) Sistema de decisão fechada: representado por um modelo de economia clássica. 
Neste sistema, o decisor tem a possibilidade de examinar logicamente todas as alternativas, 
supostamente todas conhecidas, classifica as preferências de acordo com as conseqüências 
e seleciona as alternativas que o conduzem a melhor delas. Exemplo: os modelos 
quantitativos de tomada de decisão. 

b) Sistema de decisão aberta: segue a proposta de Simon (1970), de que no mundo 
real o decisor não dispõe de informação total e completa, o que lhe confere uma 
racionalidade limitada. Assim, o decisor está influenciado pelo entorno ou circunstâncias. 

Davis & Olson (1987) consideram as unidades de produção e organizações de 
modo geral como sistemas abertos, uma vez que recebem entradas não planejadas e não 
programadas de seus meio ambientes e as adaptam de tal forma que podem continuar 
existindo. 
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No contexto gerencial a conexão informação-decisão aparece formalmente ao se 
utilizar um sistema de apoio à decisão (SAD), que auxilia o decisor quando lhe 
proporciona a informação solicitada, gerando alternativas. Para Davis & Olson (1987), esse 
tipo de sistema deve permitir ao decisor recuperar dados e gerar alternativas. 

O conceito de SAD, segundo aqueles autores, se baseia em certas propriedades e 
características. A estrutura e o ambiente não são rígidos ou constantes, mas suscetíveis a 
mudanças e a relação entre o usuário e o suporte utilizado é de natureza interativa com um 
diálogo informativo, tolerante e sem problemas de compreensão. O sistema deve ser capaz 
de possibilitar ao usuário examinar diferentes situações, avaliar vários cenários e responder 
a várias questões, assim como o sistema deve oferecer ao usuário flexibilidade para 
adaptações a suas preferências ou a mudanças de condições que influenciam a decisão. 

Os autores afirmam que um SAD deve ser capaz de analisar complicados 
problemas e relações, podendo ser utilizado diretamente pelo decisor. Isto requer que o 
SAD seja um componente ativo no processo de decisão, que disponha as informações de 
uma maneira clara e simples e que permita ao decisor rever e interpretar facilmente as 
alternativas. 

Neste contexto a informação representa um subsídio essencial à tomada de decisão, 
sendo empregada como mais um recurso para o desenvolvimento da atividade e gestão das 
organizações. 

 

E) Informação 

 No contexto gerencial não restam dúvidas a respeito da necessidade de estudar o 
processo de tomada de decisão com vistas à diminuição da racionalidade limitada dos 
decisores. E, ao fazer isto se evidencia o papel da informação neste processo. Assim, faz-se 
necessário trazer da teoria da informação alguns esclarecimentos. Como por exemplo, 
fazer a distinção entre os termos “dado” e “informação”, freqüentemente utilizados como 
sinônimos. 

Pode-se entender “dado” como um elemento da informação (um conjunto de letras 
ou dígitos) que, tomado isoladamente, não transmite nenhum conhecimento, ou seja, não 
contém um significado intrínseco (BIO, 1988). E, “informação”, como dados dotados de 
relevância e propósito (DRUKER, 1988). 

Entretanto, apesar de sua importância no ambiente decisional, dotar os dados e as 
informações de significados não é processo simples. Características individuais, que 
formam o modelo mental de cada pessoa, interferem na codificação/decodificação desses 
elementos, acarretando muitas vezes distorções individuais que poderão ocasionar 
problemas no processo de comunicação. 

O decisor deve ter a consciência de que o maior desafio não é o de obter os dados, 
as informações, mas sim a aceitação de que, no processo de codificação/decodificação, as 
distorções ocorrem e que existem formas para amenizá-las. 

Segundo Pereira & Fonseca (1997) e Davenport (2000), para amenizar as 

distorções, deve-se ter consciência de que: 
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a) Existem diferenças entre o que se quer dizer e o que realmente é dito; entre o que 
é dito e o que os outros ouvem; entre o que ouvem e o que escutam; entre o que entendem 
e lembram; entre o que lembram e retransmitem. 

b) As pessoas só escutam aquilo que querem e como querem, de acordo com suas 
próprias experiências, paradigmas e pré-julgamentos. 

c) Existem informações que os indivíduos não percebem e não vêem; informações 
que vêem, e não ligam; informações que vêem, e não entendem ou não decodificam; 
informações que vêem e usam; informações que procuram; informações que adivinham. 

d) O estado de espírito e o humor podem afetar a maneira como se lida com a 
informação. 

e) As abordagens informacionais normalmente privilegiam os atributos racionais, 
seqüenciais e analíticos da informação e de seu gerenciamento, em detrimento a outros 
igualmente importantes, como os relacionados às abordagens intuitivas e não-lineares. 

No processo de transformação dos dados em informação aparece um terceiro 
elemento, o conhecimento. Davenport (2000), considera que o conhecimento é a 
informação mais valiosa e, conseqüentemente, mais difícil de gerenciar. Os autores do 
presente trabalho vão além, considerando o conhecimento como o ativo mais valioso de 
uma pessoa ou organização. É valioso porque alguém deu à informação um contexto, um 
significado, uma interpretação. Alguém refletiu sobre algo, e acrescentou a ele sua própria 
sabedoria, considerou suas implicações mais amplas. O termo implica também a síntese de 
múltiplas fontes de informação. 

 

F) Atributos da informação 

As informações devem atender a atributos essenciais para que possam ser 
significativas no processo da tomada de decisão. Quando esses atributos não são 
observados, a eficiência/eficácia dessa informação passa a ser questionada. De acordo com 
Freitas et al (1997) esses atributos são: 

a) Finalidade: a informação necessita ter uma finalidade quando é transmitida para 
um sistema de informações ou para um indivíduo, caso contrário, ela deixa de ser 
informação para ser apenas ruído. 

b) Modo e Formato: o ser humano se comunica por meio dos cinco sentidos, assim 
a forma com que os sistemas recebem ou fornecem informações é muito importante para a 
sua percepção efetiva e conseqüente realização de seus objetivos. 

c) Redundância e Eficiência: a redundância é uma de garantir contra os erros de 
comunicação; a eficiência na linguagem dos dados é o complemento da redundância. 

d) Velocidade: a velocidade de recepção ou transmissão da informação é o tempo 
gasto para se entender um determinado problema; os seres humanos possuem baixa 
velocidade em receber, armazenar ou transmitir informações. 

e) Freqüência: a freqüência com que se recebe ou transmite a informação é um 
indicador do valor desta, entretanto, a alta freqüência da informação pode sobrecarregar o 
receptor. 
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f) Determinística ou Probabilística: a informação probabilística admite um conjunto 
de resultados possíveis com suas probabilidades correspondentes, enquanto que as 
determinísticas normalmente admitem apenas um resultado. 

g) Custo: toda informação possui um custo, sendo que o responsável pelo sistema 
de informação e os gerentes devem avaliar o valor da informação e o seu custo. 

h) Valor: apesar de importante é difícil determinar o valor de uma informação, uma 
vez que depende de várias outras características, tais como modo, velocidade, freqüência, 
determinística, probabilística, confiabilidade e validade. 

i) Confiabilidade e Precisão: em uma estimativa estatística, o valor real do 
parâmetro ficará dentro de um determinado intervalo, ao intervalo menor corresponde 
maior precisão, com menor confiabilidade. 

j) Exatidão: mede a proximidade de um número com o que deveria ser. 

l) Validade: mede o quanto a informação representa aquilo a que ela se propõe. 

m) Atualidade: designa a antiguidade da informação. 

n) Densidade: indica o volume de informação presente em um relatório ou tela. 

o) Corretiva: corrige uma informação passada. 

p) Confirmatória: quando confirma uma informação já existente. 

Além desses atributos, faz-se necessário que a informação seja relevante para a 
situação que o decisor está enfrentando. Ainda que a informação possua todos os atributos 
citados, se ela não for pertinente à situação, pouca valia apresentará. 

 

 

 

6. FATORES INFLUENTES NA TOMADA DE DECISÃO DOS 
PRODUTORES RURAIS 

 

No Brasil ainda são poucos os estudos específicos para realidade dos produtores 
rurais. Há trabalhos importantes em nível internacional que contribuem para a 
compreensão do processo de tomada de decisão desses produtores. 

Para Gasson (1973) o processo de tomada de decisão do produtor rural é complexo 
e quase sempre marcado por múltiplos objetivos, podendo ocorrer alguns que não são de 
natureza econômica. Em seu trabalho, junto a produtores do Reino Unido, a autora 
constatou que objetivos pessoais, metas, comportamento, atitudes e necessidades da 
família, exercem influência sobre a tomada de decisão dos mesmos. 

Posteriormente, utilizando metodologia semelhante à de Gasson, Kerridge (1977), 
na Austrália e Rodríguez Ocaña (1996), na Espanha, também constataram a influência de 
vários fatores sobre o processo de tomada de decisão de produtores rurais. 

Machado (1999), trabalhando com agricultores de culturas irrigadas na Espanha, 
constatou como fatores influentes no processo decisional dos mesmos: o acesso à 
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informação; qualidade da informação disponibilizada (relevância / pertinência para o 
processo); capacidade de processamento das informações (transformá-la em algo útil);  

Constatações dessa ordem levam à reflexão de que o critério único de maximização 
de lucro, utilizado para explicar a função objetivo dos produtores, não é satisfatório. 
Assim, a busca de uma solução ótima de maximização de lucros torna-se insuficiente para 
entender o comportamento dos produtores no processo de tomada de decisão, onde 
objetivos múltiplos são, normalmente, a regra mais do que a exceção. 

Considerando que os valores intrínsecos dos produtores (Ex: suas características 
sócio-econômicas e psicológicas) exercem influência sobre suas decisões, Gasson (1973) 
encontrou quatro orientações fundamentais: 

a) Orientação instrumental. Os fins desses agricultores estão ligados aos ingressos e 
à própria segurança, com umas condições aceitáveis de trabalho. São valores associados a 
esta orientação: maximizar o benefício; obter um benefício mínimo; expandir o negócio; 
ter condições agradáveis de trabalho. 

b) Orientação social. Aqui estão classificados aqueles agricultores que 
desempenham a atividade pelo interesse das relações interpessoais na mesma. São valores 
associados a esta orientação: o prestígio social; a relação com a comunidade agrária; 
continuar a tradição familiar; trabalhar com outros membros da família; manter boas 
relações com os trabalhadores. 

c) Orientação expressiva. Para estes, ser agricultor significa uma expressão em si 
mesmo, é uma satisfação pessoal. São valores associados a esta orientação: a satisfação em 
sentir-se proprietário; trabalhar ele mesmo na exploração; exercer habilidades e aptidões 
especiais; oportunidade de ser criativo no trabalho; fixar um calendário e alcançar os 
objetivos traçados. 

d) Orientação intrínseca. Implica, para estes produtores, que a agricultura seja 
valorizada como uma atividade em si mesma. São valores associados a esta orientação: a 
satisfação do trabalho; desfrutar com o trabalho agrícola; desfrutar com o trabalho ao ar 
livre; valorizar o trabalho duro; independência nas decisões; aceitar e controlar situações 
de risco. 

Janis & Mann (1976) chamam a atenção para um fator muitas vezes negligenciado 
nos processos decisionais, mas que tem se mostrado extremamente importante, se não pelo 
seu nível, pela sua constância: o “stress”. Ou seja, a pressão à qual os decisores estão 
submetidos. Muitas decisões são tomadas sob elevado nível de pressão, o que influi no 
comportamento presente e futuro do decisor. Para os autores, um processo de tomada de 
decisão que utiliza estratégias simplistas, como regras afiliativas, regras emotivas, falta de 
estrutura organizacional no agrupamento das informações e ênfase na intuição, apresenta 
maior probabilidade de conduzir a resultados indesejáveis do que um processo decisório de 
qualidade. Isso acaba gerando um nível mais elevado de pressão sobre o decisor e 
comprometendo o processo presente e futuro. Cabe destacar que na agricultura, em se 
tratando de produção viva, o nível de pressão tende a ser mais elevado e constante. 

 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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A partir da complexidade inerente à tomada de decisão em empreendimentos 
agropecuários (de qualquer porte) e suas diversas interações envolvendo riscos e 
incertezas, percebe-se a necessidade de incorporação de uma visão holística como 
ferramenta imprescindível a todos os tomadores de decisão, uma vez que esse processo 
pode ser evidenciado por uma racionalidade que tende a incluir fatores sociais, políticos, 
culturais, ampliando a abrangência do sentido puramente econômico. 

Nesse sentido, a teoria contemporânea da decisão gerencial tem valorizado 
elementos diferenciados como o juízo das pessoas, seus valores, a negociação política, o 
senso comum, o ambiente sócio-econômico, além de aspectos comportamentais, presentes 
no processo decisório. 

Simon (1970), propõe contemplar a existência de novos elementos no processo 
decisório, onde a escolha de alternativas é permeada por um conjunto de ações e 
comportamentos que irão conduzir à opção mais satisfatória correspondente aos interesses 
do decisor, e não àquela que seja a ótima para a organização. 

O autor aponta que a seleção dos dados e informações, que vão subsidiar a decisão, 
sofre uma série de influências, tanto do ambiente interno quanto do ambiente externo da 
organização. Destaca que o individuo é limitado por certa capacidade, hábitos e reflexos 
que não pertencem ao domínio da sua consciência, e os processos decisórios podem ser 
limitados pela rapidez de seus processos mentais, seus conhecimentos, etc. Por outro lado, 
o indivíduo é limitado pelos seus valores e pelos conceitos de finalidade que o influenciam 
na tomada de decisões. 

A função do conhecimento no processo decisório tem por fim determinar 
antecipadamente as conseqüências de cada uma das estratégias alternativas. Obviamente, 
essa determinação antecipada apresenta difícil efetivação. O que o individuo faz na 
realidade, é formar uma série de expectativas das conseqüências futuras, que se baseiam 
em relações empíricas já conhecidas assim como em informações acerca da situação 
existente. 

Dessa maneira, Simon (1970) argumenta que restringidos tanto pela complexidade 
das organizações modernas como por suas próprias capacidades cognitivas limitadas, os 
tomadores de decisão são incapazes de operar em condições de racionalidade perfeita. A 
questão sobre a qual se decide provavelmente não é clara ou pode ser objeto de várias 
interpretações. Informações sobre alternativas podem não estar disponíveis, ser 
incompletas ou mal representadas, e os critérios pelos quais soluções potenciais são 
avaliadas são geralmente incertos ou não estão de acordo com as próprias alternativas. 
Além disso, o tempo e a energia disponíveis para os tomadores de decisão buscarem 
maximização de resultados são limitados e finitos. A conseqüência dessas restrições é que 
o resultado será provavelmente satisfatório e não ótimo. 

Os demais trabalhos analisados, tais como Gasson (1973), Kerridge (1977), 
Rodríguez Ocaña (1996) e Machado (1999), também evidenciam que o processo de 
tomada de decisão do produtor rural é complexo e quase sempre marcado por múltiplos 
objetivos, podendo ocorrer alguns que não são de natureza econômica e que a informação 
tem sido empregada como um instrumento essencial. Entretanto, para cumprir esse papel 
deve atender a atributos essenciais. 

A maneira como os indivíduos se comportam em relação à informação, ou seja, 
como eles a adquirem, filtram, analisam e comunicam é tão importante para a organização 
quanto a própria informação. Daí surge o imperativo de se trabalhar o gerenciamento da 
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informação por meio de atividades que busquem estruturar a obtenção, distribuição e 
utilização da mesma. 

O comportamento e a cultura frente à maneira como os indivíduos usam a 
informação, não raro, deve mudar, para que os processos que envolvem informação 
obtenham êxito. 

Levando esses elementos em consideração percebe-se que a necessidade desses 
estudos no âmbito da realidade rural é ainda maior, tendo em vista suas características 
específicas aqui citadas, bem como o maior grau de analfabetismo prevalecente no setor, a 
maior dificuldade de acesso a informações, a pluralidade de atividades e de unidades de 
produção, agravado pela dispersão geográfica. 

Positivamente, a partir da observação dos trabalhos do professor Herbert Simon 
(iniciados na década de 1930 e vindo até 2001, passando por um Nobel de Economia em 
1978), pode-se inferir que os limites da racionalidade são móveis, e, além disso, a própria 
consciência de sua existência pode alterar esses limites. Logo, o processo de tomada de 
decisão pode (deve) ser constantemente aprimorado (qualificado), com vistas à diminuição 
da racionalidade limitada. 
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