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PROJETO DE PESQUISA 

 

 

A FORMAÇÃO DA COMPETÊNCIA DE TOMADA DE DECISÃO PARA PROFISSIONAIS DA ÁREA DE 

CONTABILIDADE: UMA QUESTÃO ESTRATÉGICA 

Área de Concentração: CONTROLADORIA E FINANÇAS EMPRESARIAIS 

Linha de Pesquisa: CONTROLE GERENCIAL E SUSTENTABILIDADE 

Situação do Projeto: EM ANDAMENTO 

Data de Início: 01/01/2016 

 

Descrição: Tomar decisões faz parte da vida das pessoas. As decisões podem ser bem corriqueiras (Devo 

ou não ir ao supermercado hoje? Que dia devo começar a estudar para a prova? Com que roupa eu vou à 

festa?) ou muito complexas, essas últimas porque envolvem situações que fogem do cotidiano, que têm 

risco para o decisor ou para o ambiente, e que envolvem montantes relevantes para aquele que decide. 

Nas empresas, as decisões complexas são aquelas que levam o profissional a decidir usando análise de 

critérios para poder chegar ao ponto ótimo da decisão. Geralmente envolvem risco (para o negócio, para 

a pessoa, para aquele que sofre os efeitos da decisão), são tomadas sob pressão de tempo e são 

necessárias muitas informações para que se possa analisar criteriosamente o problema sobre o qual se 

decide. Isto não quer dizer que no ambiente profissional não sejam tomadas decisões rápidas; quando 

essas ocorrem geralmente é porque o profissional já tomou decisões dessa natureza inúmeras vezes e já 

sabe o que deverá ser feito em uma situação específica. Todavia, mesmo já tendo aprendido como decidir, 

não há garantia de que essas decisões sejam acertadas para todos os contextos. Este projeto tem como 

objetivo: Dentro do paradigma da tomada de decisão naturalística (NDM) e utilizando o modelo bi-

dimensional para análise do processo de decisão, analisar como se desenvolve a competência da tomada 

de decisão do Contador. 
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EQUIPE: 

Nome Categoria 

ANA MARIA ROUX VALENTINI COELHO CESAR (Responsável) Docente 

GILBERTO PEREZ Participante Externo 

HENRIQUE FORMIGONI Docente 

LARISSA MARGARETA BATRANCEA Participante Externo 

LILIANE CRISTINA SEGURA Docente 

NICHITA RAMONA-ANCA Participante Externo 

RUTE MARIA GOMES ABREU TEIXEIRA DE MATOS Participante Externo 

VALDERIO MATIAS DA SILVA Participante Externo 

VALDERIO MATIAS DA SILVA Discente - Mestrado Profissional 

  

 

FINANCIADORES: 

UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE    
 

 


