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DIFERENCIAL COMPETITIVO DE EMPRESAS QUE ULTILIZAM METODOS 

ESTATÍSTICOS DE APOIO A TOMADA DE DECISÃO NO BRASIL 

RESUMO  

O estudo a seguir trata-se de uma breve análise da falta de utilização de 

ferramentas estatísticas de estratégia de apoio a tomada de decisão baseada em 

cenários e crescimento real da economia.  

Nossa análise ressalta que com estudos estatísticos pode se prever com 

antecedência a desaceleração da economia, evitando o endividamento em período de 

queda; e ressalta as empresas que conseguiram enfrentar a crise devido a utilização 

de ferramentas estatísticas de tomada de decisão. 

 

 INTRODUÇÃO  

Desemprego em alta, queda no PIB, desaceleração da economia, escândalos 

de corrupção, falta de investimentos internacionais, inflação em alta, esse é o cenário 

no qual o Brasil está inserido no momento atual.  

A uma década o cenário era otimista, o pais crescia, superando as crises 

internacionais, novas multinacionais iniciaram suas operações em território brasileiro, 

muitas empresas decidiram expandir seus negócios com investimentos em novas 

linhas de produção, aumento de produção, automatização de processos, 

profissionalização de seus funcionários, novos armazéns, algumas decidiram 

começar o processo de exportação e afins; porém o cenário era aparentemente 

favorável. O Brasil era um “gigante” em crescimento. 

Porém devido à desaceleração da economia que se iniciou em 2010, e foi 

exposta com dados divergente aos dados reais, o país se viu afundado em uma grave 

crise econômica no segundo semestre de 2014. 

Neste artigo expomos, que existem empresas que se destacaram no mercado 

através da utilização de ferramentas de análise de cenários, estando estas empresas 

mais preparadas para esse clico econômico devido a utilização dos métodos. 

Ressaltando a importância do profissional de análise de dados no mercado, e porque 

as empresas que utilizam destas ferramentas estatísticas de apoio a tomada de 

decisão estão se destacando mesmo em momentos de queda na economia. Qual 

seria a real importância destas analises para as empresas? 

 



OBJETIVOS  

Demonstrar a importância da utilização dos métodos computacionais de apoio 

a tomada de decisão para realizar o planejamento estratégico de cada empresa, 

sendo uma multinacional ou uma empresa familiar. 

 

METODOLOGIA  

Os métodos utilizados neste estudo são pesquisas realizadas em livros, 

revistas, jornais, estudos realizados em empresas. 

 

DESENVOLVIMENTO  

O Brasil é um país com uma base ainda fraca no diz respeito a tomada de 

decisão por  grande parte das empresas nacionais.  Presenciamos um crescimento 

significativo da economia brasileira até 2009, com a crise que se instalou na Europa e 

nos EUA, nos deparamos com uma grave crise econômica no segundo semestre de 

2014 que fechou muitas empresas e deixou milhares de desempregados no país.  

Segundo Idalberto Chiavenato (2004, p. 277), a teoria das decisões foi criada 

por Hebert Simon, que a utilizou para entender e revelar o comportamento humano 

diante do cotidiano das organizações, pois o ser humano que possui personalidade, 

motivações e atitudes diferentes, escolhe e toma decisões individuais com o critério 

de suas alternativas racionais e comportamentais. Toda a ação teve sua decisão, 

portanto ações e decisões estão diretamente relacionadas com o cotidiano das 

organizações. 

Neste momento de nossa economia poder contar com um banco de dados 

estatístico capaz de desenhar o cenário em número para poder planejar os próximos 

anos e tomar a decisão certa é de extrema importância, e ter um profissional capaz 

de modelar os dados pode ser um grande diferencial competitivo ao se tomar as 

decisões. 

No mundo corporativo uma má decisão pode trazer drásticas consequências 

para uma empresa. Como vamos saber quando investir em novos produtos, 

desenvolver novos projetos, pensar em expandir sabendo que temos em nosso país 

uma economia frágil?  Utilizando de métodos estatísticos de apoio a tomada de 

decisão, que auxiliam o tomador de decisão visualizar os prováveis cenários. 

 



RESULTADOS PRELIMINARES  

Uma a cada 20 empresas familiares analisadas utilizam métodos 

computacionais de apoio a tomada de decisão, as demais desconhecem os métodos.  

 

CATEGORIA EM ANDAMENTO  

Revisando as análises dos prós e contras de se tomar decisões embasadas em 

dados e métodos estatísticos de apoio a tomada de decisão, e o diferencial 

competitivo que empresas que utilizam destes métodos tendem a ter perante as que 

não utilizam. 
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