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Objetivos

 1. Tomada de decisão

 2. Pensamento focado no valor – Value-Focused Thinking

 3. Planejamento Estratégico

 4. Estruturação de Problemas

 4. Análise de Riscos Corporativos



A tomada de decisão

Um dos maiores desafios dos gestores é a 

tomada de decisões.

Seus reflexos incidem diretamente nos 

resultados corporativos de todas as empresas, 

sendo necessária a utilização simultânea de 

intuição, experiência e racionalidade.



Toda organização é composta por um sistema de decisão que permeia os níveis

estratégicos, táticos e operacionais: escolhas são feitas diariamente, seja pelos

administradores, seja por servidores ou funcionários. Portanto, é impossível pensar

uma instituição sem considerar a tomada de decisão, entendida como um processo

cognitivo que resulta na seleção de uma opção entre distintas alternativas.



Os problemas de decisão nas instituições, de uma forma geral, não são

submetidos a análises detalhadas e baseiam-se na subjetividade e na experiência

individual de um decisor. Soma-se a este fato a incerteza resultante da quantidade de

informações disponíveis para amparar decisões nos diversos níveis organizacionais.

Como reflexo, o empirismo e o grande volume de dados têm levado à redução da

capacidade de o tomador de decisão distinguir distintas opções em um contexto

mais amplo.



Processo de 
escolha com 
foco na 
alternativa



Análise de decisão multicritério –Multi-Criteria Decision
Analysis



Processo de escolha com foco nos valores (critérios)



O procedimento de normalização consiste na transformação da escala na

avaliação preferencial, envolvendo julgamento de valor para a tomada da

decisão. Um dos procedimentos de normalização efetua uma transformação na

escala de avaliação, ao utilizar um intervalo (0,1).







https://bityli.com/dPWXe

Multicriteria Analysis for Strategic Risk Mitigation in the Federal Police of 

Brazil





O que deveria nortear a tomada de decisão são os valores, e não as alternativas. Em

outras palavras, o eixo da tomada de decisão deve lastrear-se nos valores pelos quais

se espera ao optar por uma dada alternativa, traduzida pelo que Keeney chama de

“pensamento focado no valor”.



A falta de um processo para auxiliar a tomada de decisão, voltado para a

transformação organizacional, política, econômica e social e, ao mesmo tempo,

convergente com as demandas da sociedade, expõe tanto a dificuldade com que

temos em lidar com esta temática, quanto a necessidade de se sistematizar estruturas

de gestão do conhecimento que apoiam o processo decisório.



Valores como base 
para a tomada de 

decisão 
institucional





Há diversas formas de se estruturar estratégias e definir objetivos. Nos últimos anos,

quatro métodos de estruturação de problemas tornaram-se particularmente conhecidos:

✓ Strategic Options Development and Analysis (SODA);

✓ Soft Systems Methodology (SSM);

✓ Strategic Choice Approach (SCA);

✓ Value-Focused Thinking (VFT).



O método apresentado por Ralph Keeney busca tornar as 

decisões mais complexas possíveis de modelagem e análise, 

não ensina o que decidir, mas oferece meios de como 

decidir, por meio da estruturação do processo decisório. 



1. Identifique seu verdadeiro problema de decisão.

2. Especifique seus objetivos.

3. Crie uma gama completa de alternativas.

4. Compreenda as consequências das alternativas.

5. Torne explícitas as compensações inerentes ao valor.

6. Esclareça as incertezas relevantes.

7. Considere sua tolerância a riscos.

8. Considere implicações para decisões inter-relacionadas.
https://bit.ly/2dfB6HA

Segundo Keeney, reduzir a estrutura da decisão às alternativas existentes impede a inclusão de

critérios que possam expressar valores importantes no contexto da organização. A estrutura

básica inclui oito etapas

https://bit.ly/2dfB6HA


Os objetivos estratégicos podem ser obtidos por meio de entrevistas com os decisores e

são divididos em duas classes: objetivos fundamentais e objetivos meios. Os primeiros

caracterizam a razão essencial para o interesse na situação de decisão. Os últimos, por sua

vez, são de interesse em um contexto de decisão, porque deles provém o meio para atingir

os objetivos fundamentais (KEENEY, 1992).





Risco segundo 
especialistas e 

normas técnicas 
internacionais

Risco é a possibilidade de que um determinado evento 

indesejável ocorra. (COSO II ERM 2004)

Efeito da incerteza nos objetivos (ISO 31000)

“Combinação da probabilidade de ocorrência do dano e a 

severidade deste dano”

Possibilidade de ocorrência de um evento que venha a ter 

impacto no cumprimento dos objetivos (IN 01/2016)



Análise de 
Riscos

Compreensão da natureza do risco e da 
determinação de seu nível

Critérios de probabilidade e da estimativa 
dos impactos resultantes do acontecimento 

de um evento

Apresentar ações que mitiguem os riscos 
inerentes e auxiliem na condução de 

resultados positivos

Subsidiar a tomada de decisão



ANÁLISE DE 
RISCO

É a maneira pela qual identificamos os 

RISCOS que podem nos causar DANOS, 

através de métodos específicos. 



Strategic

Programme

Project and
operacional

Strategic decisions

Uncertainty
Decisions transfering strategy 

into action

Decisions required for 

implementation



Processo de 
Tomada de decisão 
(Simon 1980)

Inteligência

Desenho

Decisão

Análise de Riscos



Assessoria de Inteligência, Planejamento e Ações Estratégicas

A inteligência é a atividade exercida por pessoal especializado capaz de prover o 

conhecimento necessário para o assessoramento estratégico, trabalhando as 

informações e os eventos que podem ocorrer, de modo a subsidiar a tomada da 

decisão. A Análise de Riscos atua para reduzir as incertezas, a fim de garantir a 

consecução dos objetivos estratégicos ao buscar antecipar cenários que possam 

impactar na sobrevivência da organização e manutenção das metas, bem como na 

redução, ou mitigação, de perdas.



GESTÃO 

vs

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO



O complexo quadro institucional brasileiro exige

estratégias, e não apenas metas e objetivos claros, bem

delimitados e rígidos. Nesse sentido, importante dotar as

organizações públicas – e, por conseguinte os gestores - de

técnicas do planejamento estratégico, ou seja, um

planejamento que leva em consideração não somente o

contexto interno, mas variáveis externas à organização,

geralmente não controláveis pelos dirigentes.



GESTORES E O PROCESSO DE TOMADA DE DECISÃO



Disciplinas são 
ilhas – Falta 

visão holística



GESTORES E O PROCESSO DE TOMADA DE DECISÃO

Falta de visão na interconectividade dos riscos impacta na 

compreensão dos riscos motrizes globais
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ISO 31000/2018

FONTE: ISO 31000:2018



COSO ERM

FONTE: COSO ERM:2004



Framework de Gestão de Riscos do Orange Book 

Fonte: ORANGE BOOK, 2004



Declaração de
Posicionamento do 
The Institute of
Internal Auditors (IIA)



Processo de 
Gestão do 
Risco

Fonte: http://granito2.cirp.usp.br/SGTI/Proposta.Impl.Analise.Risco.Marinha.smds.pdf

diminuir ou 
eliminar a 

possibilidade de 
ocorrência do 

impacto do risco

poderá ser útil caso um 
evento de risco ocorra

Análise/Avaliação do Risco

Estimativa dos Riscos



Permite uma abordagem sistemática
e abrangente para o assessoramento
a tomada de decisão.

Promove o desenvolvimento e a sua
utilização em questões relacionadas
à estratégia organizacional.

Análise de 
Riscos

A análise de riscos é fundamental para decisores

Amplia a capacidade em priorizar requisitos concorrentes,
proporcionando uma abordagem abrangente para
acompanhar o desempenho e detalhamento do progresso
de ações



Análise de Riscos Estratégicos

Fornece um processo estruturado para identificar como os objetivos

do sistema podem ser afetados, ao analisar o risco em termos de

probabilidades e impactos.





Processos de tomada de decisão que envolvam alto grau de complexidade não

devem se pautar apenas na experiência do decisor, pelo que deve haver um estudo

para considerar a compensação entre diversos fatores de diferentes importâncias na

estruturação e solução do problema.



• O objetivo fundamental de adoção da Análise de Riscos seria a melhoria na

segurança para a tomada de decisões relacionadas à atuação institucional,

subsidiadas pela análise integrada de uma variedade de cenários e seus fatores de

riscos.

• O Value-Focused Thinking fornece uma abordagem sistemática para a definição

e estruturação dos objetivos estratégicos e seleciona meios alternativos de atingir

metas em um horizonte de longo prazo, cujo pensamento centra-se na entrega de

resultados efetivos em um contexto amplo.



As instituições públicas no Brasil caracterizam-se

pela falta de continuidade de um processo de planejamento

de longo prazo, que estabeleça objetivos estratégicos que

precede, delimita e orienta a ação estatal. Isto é, as ações de

governo são voltadas basicamente à racionalização de

procedimentos relativos à organização da burocracia e das

suas respectivas funções, como leis e regulamentos,

competências, instâncias e procedimentos formais.





▪ Inteligência Policial: efeitos das distorções no entendimento e na aplicação https://cutt.ly/cp9XOAR

▪ O Emprego da Análise de Risco como Ferramenta de Inteligência Estratégica https://cutt.ly/zp9Cibl

▪ Análise de Riscos e a Atividade de Inteligência https://cutt.ly/8p9CX4E

▪ Metodologia ARSO - Análise de Riscos em Segurança Orgânica https://cutt.ly/Lp9VsUX

▪ ARESP - Análise de Riscos com Ênfase na Segurança Portuária https://cutt.ly/Rp9VJrT

▪ Aplicação do método FITRADEOFF no modelo de análise de riscos estratégicos da polícia federal: uma análise 

compensatória com base nos valores https://cutt.ly/Vp9BluF

▪ Multicriteria Analysis for Strategic Risk Mitigation in the Federal Police of Brazil https://cutt.ly/kp9B8U2

▪ Metodologia multicritério de apoio à decisão - a gestão da informação no processo decisório 

https://cutt.ly/pp9NI5P

▪ Análise Multicritério como ferramenta de inteligência para mitigação de riscos estratégicos da Polícia Federal 

https://cutt.ly/ap9Mgl9

▪ Risk analysis of conflicts of interest in the government procurement in brazil: an anti- corruption tool to decision 

making focusing on compliance and governance https://cutt.ly/Rp9MMva

https://cutt.ly/cp9XOAR
https://cutt.ly/zp9Cibl
https://cutt.ly/8p9CX4E
https://cutt.ly/Lp9VsUX
https://cutt.ly/Rp9VJrT
https://cutt.ly/Vp9BluF
https://cutt.ly/kp9B8U2
https://cutt.ly/pp9NI5P
https://cutt.ly/ap9Mgl9
https://cutt.ly/Rp9MMva
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