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RESUMO - O artigo é parte integrante de uma pesquisa que procurou estabelecer a relevância da intui-
ção nas decisões gerenciais em empresas, de grande e médio porte, com a finalidade de conhecer como a intu-
ição vem sendo considerada nas estratégias organizacionais, dentro de um ambiente cada vez mais complexo e
incerto. A pesquisa foi do tipo descritiva e de natureza quantitativa que levantou opiniões de gerentes de em-
presas instaladas no estado do Rio de Janeiro, caracterizada pela coleta de opiniões por meio de questionários.
O tratamento dos dados ocorreu através de técnicas estatísticas multivariadas e a amostra foi constituída por
oitenta gerentes distribuídos em quarenta empresas. Os resultados indicam que segundo a opinião dos geren-
tes, há relação entre a intuição e a estratégia empresarial, pois para a maioria dos gerentes pesquisados ela é
um elemento relevante na construção de estratégias empreendedoras e que pode contribuir para o sucesso nos
negócios. Verificou-se também que os gerentes que participaram da pesquisa podem não estar usando ade-
quadamente o seu potencial intuitivo, conseqüentemente sua capacidade empreendedora pode estar compro-
metida. Outra constatação relevante foi que a intuição representa uma competência essencial no perfil do em-
preendedor, pois é dela que nasce a capacidade visionária dos empreendedores.

Palavras-chave: Intuição, processo decisório, empreendedorismo.

ABSTRACT - This study analysed the relevance of the intuition in the managerial decisions process in
médium and large companies in State of Rio de Janeiro. It aimed to define and describe the meaning and appli-
cation of intuition as a condition for the increase of competitiveness of the companies. The main purpose of
these study was to understand how intuition has been used by médium managers, taking into account uncer-
tainties and complexity inherents to the business environment of the companies studied, asking for the organi-
zations attitudes and thoughts more holistic than mechanical and fragmented ones, for that it was made neces-
sary to understand how the decisions are being taken and if the same ones present certain intuitive meaning.
The study is essentially quantitative, using a multivariate analysis in the data treatment phase, the data was
obtained from a application of the questionnaires to the managers. Primary results indicate that médium man-
agers wait not be taking effective use of their intuitive potential. The new decisions process need to be com-
plemented by intuition, because, although many believe the intuition is not a contra part to reason, are not
mutually excluded, therefore, they are complemented and efficient decision process, they must coexist. Another
important verification was that intuition representes an essential competence in entrepreneur's profile, because
it belongs to her, that is born the entrepreneurs' visionary capacity.

Key words - intuition, managerial decisions process, entrepreneurship



l - INTRODUÇÃO
*

A capacidade de se desenvolver estratégias
com efetivas chances de sucesso e de possuir uma
visão diferenciada dos negócios está se tornando
cada vez mais uma competência relacionada aos
empreendedores, paralelamente, nunca se valorizou
tanto a criatividade nas ações empresariais, orienta-
das pela corrente da gestão do conhecimento e do
capital intelectual.

O questionamento mais comum na era da
informação é como gerenciar um fluxo intenso de
informações e transformá-las em conhecimento. A
criatividade surge como resposta, porém ela pode
ser a forma percebida de um fenômeno ainda mais
profundo e subjetivo que compõe as características
das pessoas empreendedoras, a intuição.

A abordagem convencional da administração
que estabelece a ênfase nas soluções analíticas (ló-
gica e racional) dos problemas não pode mais en-
frentar a velocidade com que as mudanças surgem
no cenário empresarial e tampouco amenizar as
incertezas e os conflitos relacionados com o moder-
no gerenciamento das empresas.

Por isso o empreendedorismo é tido como
um tema emergente em todas as áreas da socieda-
de, inclusive nas empresas, pois o empreendedor
mostra-se capaz de ir além da abordagem conven-
cional da administração, utilizando-se de enfoques
gerencias modernos onde a intuição tem a sua im-
portância.

O debate sobre o uso da intuição no contex-
to empresarial, é um assunto que está se tornando
um elemento fundamental no pensamento e nas
práticas de negócios. Contudo, a intuição ainda en-
contra-se cercada por preconceitos e mitos por a-
presentar uma estrutura conceituai abrangente e
pouco explorada, dificultando assim, a sua utilização
nas empresas.

Pesquisas mundiais mostram a importância
do assunto no ambiente de negócios. A busca por
uma análise fundamentada incluiu milhares de em-
presas de diversos países como Japão, Suécia, Grã-

Bretanha, Estados Unidos, Austrália, França e inclu-
sive o Brasil (Parikh, 1994).

O objetivo deste trabalho é desmistificar a
intuição no contexto empresarial e demonstrar que
ela também é uma variável que compõe o perfil do
empreendedor, logo o adequado entendimento a
respeito da intuição pode ajudar os administradores
a ampliar a eficácia dos seus processos de decisão,
garantindo o desenvolvimento de suas organizações.

Este artigo representa parte de uma pesqui-
sa que analisou o que os gestores de empresas sa-
bem a respeito da intuição e, também, como ela
vem sendo tratada no ambiente empresarial que,
cada vez mais, se encontra envolvido por complexi-
dades e incertezas.

2- JUSTIFICATIVAS PARA INCLUSÃO DA IN-
TUIÇÃO NO CONTEXTO EMPRESARIAL

Nas organizações, a busca pela redução da
incerteza, do desconhecido e pelo controle do caos,
geralmente se faz através de esquemas de raciocínio
e abordagens que simplificam as diferentes dimen-
sões da realidade. Apesar de se obter sucesso, al-
gumas vezes nesses procedimentos, deixa-se de
fora muito da complexidade do mundo. Assim, pelo
medo de não saber responder ou por medo da res-
posta em si, muitas questões interessantes deixam
de ser formuladas.

Embora a lógica e a racionalidade tenham
um papel inegável na civilização, em ultima análise,
a luta contra a incerteza coloca em dúvida o pensa-
mento cartesiano e newtoniano que prevê um mun-
do determinístico onde todo o conhecimento é al-
cançável pela razão (Capra, 1982).

Na gestão de empresas, por exemplo, o mé-
todo cartesiano de analise tem sido amplamente
empregado. Esse tipo de abordagem consolidou as
estruturas hierarquizadas tão comuns nas organiza-
ções. Mas tem-se percebido a importância das rela-
ções entre os componentes da empresa, as mútuas
influências dos processos de trabalho, a necessidade
de uma visão integrada e também a importância do
lado emocional, intuitivo, criativo, e não somente
racional no processo de tomada de decisão.



Humanas e Tecnológicas

Existe um fator que explica porque os exe-
cutivos recorrem, cada vez mais à intuição: são as
aceleradas mudanças econômicas e tecnológicas,
que tornaram as questões demasiadamente comple-
xas. Houve praticamente uma inversão de paradig-
mas.

Na última década, muitas empresas tiveram
de se reinventar para sobreviver. Reduziram seus
quadros, redimensionaram suas linhas de produção,
adaptaram ou criaram novos produtos e passaram a
atuar em mercados inéditos. Antes, essas decisões
podiam ser maturadas. Agora, devem ser adotadas
de forma quase instantânea. Não há tempo a per-
der. Como antes os problemas se repetiam, havia
soluções padronizadas que podiam ser implementa-
das.

Segundo Parikh (1994), um número cada
vez maior de administradores, incluindo presidentes

de empresas, está admitindo o uso da intuição no
processo de tomada de decisões.

Há a expectativa de que a intuição se torne
um elemento mais discutido e utilizado por adminis-
tradores e empresas em virtude dos avanços das
tecnologias de informação que oferecem um extra-
ordinário volume de subsídios que precisam ser
filtrados.

Em 1994 o Institute Management Develop-
ment (IMD - Suíça) apresentou um levantamento
mundial sobre a intuição no ambiente empresarial.
Dentre os vários aspectos levantados está o uso da
intuição na vida profissional dos administradores de
diversos países pesquisados, como mostra tabela a
seguir.

Tabela 01: Grau do uso da intuição na vida profissional

País

Áustria
França
Holanda
Suécia
Reino Unido
EUA
Japão
Brasil
índia
Total

Mais a Lógi-
ca/Raciocínio

(%)
46,0
32,7
45,7
44,6
33,3
42,6
28,3
53,5
44,0
38,9

Ambos em quase
igual proporção

(%)
49,3
61,9
45,6
46,5
59,2
48,6
64,2
42,1
51,4
53,6

Mais a Intuição
(%)

4,8
5,4
8,7
8,9
7,5
8,9
7,5
4,4
4,6
7,5

Fonte: Adaptado de Parikh (1994, p. 118)

O levantamento mostra que 53,6% dos ad-
ministradores consultados afirmam que usam em
igual proporção a Intuição e a Lógica/Raciocínio.
Cerca de 7,5% afirmam que usam mais a Intuição e
os restantes 38,9% declaram que usam mais a Lógi-
ca/Raciocínio em seu trabalho.

Isto permite concluir que, para a maioria
dos administradores consultados, a intuição é impor-
tante na administração. Administrar significa mais do
que levantar dados, analisá-los e tomar decisões:
para eles, implica, também, usar a intuição.

Uma constatação relevante, nesse quesito,
indica que os administradores brasileiros encontram-
se na contramão da tendência internacional. Ao
contrário de seus colegas de oito nacionalidades,
eles são os que menos usam a intuição. Mais da
metade deles afirma que no trabalho guia-se unila-
teralmente pelo raciocínio e pela lógica. No mesmo
levantamento, os brasileiros foram classificados, ao
lado de franceses, austríacos e indianos, no grupo
dos administradores apenas medianamente intuiti-
vos.



Alguns teóricos da administração,
nos últimos anos têm se debruçado na aná=
lise do papel que a intuição pode ter na prá-
tica administrativa para tentar assimilar as
mudanças introduzidas na economia mundial
em decorrência da globalização, que ocasio-
nou ao contexto empresarial um crescente
aumento de complexidade, incertezas e con-
flitos.

Benis apud Parikh (1994) afirma que, se os
líderes e administradores não conseguirem usar e
desenvolver suas capacidades intuitivas e criar um
ambiente em que a intuição seja valorizada e re-
compensada, não há dúvida que a eficácia ficará
comprometida.

Isenberg apud Schultz (1999) afirma que os
gerentes de alto escalão geralmente não pensam de
maneira que possam ser vistos somente como "ra-
cionais". Em vez disso, sempre que havia altos riscos
em jogo, situações desconhecidas ou problemas
extremamente complexos, a intuição era o instru-
mento mais usado para se chegar a uma solução.
Muitos administradores consideram mais as aborda-
gens intuitivas do que as racionais, embora grande
parte deles não tivesse consciência de que as coisas
se passassem desta forma.

Parikh (1994) salienta que para lidar com
mudanças tão rápidas é necessário certo sentido de
estabilidade interior; para lidar com a complexidade,
é preciso uma âncora de simplicidade; para lidar
com a incerteza, a pessoa tem de desenvolver um
nível mais profundo de apoio interno; e para lidar
com o conflito faz-se necessário uma capacidade
especial de síntese, um nível mais profundo de per-
cepção. A intuição parece facilitar o cultivo destas
qualidades.

3 - A INTUIÇÃO

Antes de conceituar o que seria intuição, é
preciso entender o seu caráter multidimensional, ou
seja, o seu tratamento nas diversas áreas do conhe-
cimento humano.

Segundo Posner & Kouzes (1998), a palavra
intuição tem origem do latim intueri, que significa

"ver por dentro", cujas raízes são ín, que significa
dentro e tueri, que corresponde a contemplar ou
ver.

Para exemplificar as variações na percepção
do termo intuição, vale a pena requerer a ajuda de
peritos de diversas áreas para oferecer uma defini-
ção a partir de suas especialidades.

As principais áreas requeridas para auxiliar
na definição da intuição são: a Filosofia, Psicologia e
a Epistemologia (Teoria do conhecimento).

Para a Filosofia a intuição seria uma introvi-
são correspondente ao conhecimento; para a Psico-
logia a intuição está relacionada com uma função
psicológica que forma a característica e a atitude do
indivíduo e para a Epistemologia a intuição seria
uma espécie de processo que forneceria a capacida-
de das pessoas em intuir.

Há uma classificação adicional que torna a
variedade de definições, segundo as áreas do co-
nhecimento, ainda mais completa. Seria a intuição
como Substantivo, Adjetivo e Verbo:

• Filosofia, Intuição como introvisão (co-
nhecimento) - SUBSTANTIVO;

• Psicologia, Intuição como característica
(atitude) - ADJETIVO;

• Epistemologia, Intuição como processo
(capacidade) - VERBO.

3.1.- INTUIÇÃO SEGUNDO A FILOSOFIA

A corrente filosófica considera que a intuição
é um tipo de conhecimento que surge em nossa
mente, que não é baseado em pressupostos lógicos,
racionais e dados conscientes.

Segundo Kant apud Vergara (1993), a intui-
ção é o conhecimento imediato com o objeto. É um
saber que sintetiza o conhecimento passado e o
presente.

Outro filósofo que definiu a intuição de for-
ma bastante rica foi Henri Bergson. Para Bergson
Apud Vergara (1993), a intuição é o conhecimento
que percebe a verdadeira realidade que transcende
as relações presentes e contingências das coisas de
forma não linear. É pela intuição que se pode apre-
ender essa realidade em qualquer tempo, em qual-



quer espaço, porque ela percebe o todo antes de
suas partes.

Segundo Goldenberg (1997), a filosofia con-
cebe um conhecimento intuitivo que tem como ca-
racterísticas principais:

• Não depende de dados previamente co-
nhecidos pela consciência;

• É imediato. Sua percepção é instantânea
e sua existência não está subordinada
ao processamento mental lógi-
co/analítico;

• É inexplicável. Sua natureza não é com-
preendida com base em elementos lógi-
cos;

• Está ligado a um certo sentimento de
certeza da pessoa que tem a intuição;

• É sintético, pois apreende o todo, sem
análise prévia de suas partes.

3.2- INTUIÇÃO SEGUNDO A PSICOLOGIA

Sob o ponto de vista psicológico, a intuição
é considerada uma função mental independente e
específica. Para Jung (1967), existem quatro fun-
ções mentais básicas: Pensamento, Sentimento,
Percepção (sensação) e Intuição.

Sugerimos a tradução de "Thinking" para ra-
cionalidade, "Sensing" para experimentação e "Fee-
ling" para sensitividade, por serem termos, em por-
tuguês, mais claros e exatos do que "Pensamento",
"Sensação" e "Sentimento" das traduções mais tra-
dicionais.

As funções de racionalidade e experimenta-
ção são formas alternativas de fazer julgamentos de
valor ou tomar decisões. Algumas pessoas decidem
pelo que sentem emocionalmente, outras raciocinam
sobre as coisas logicamente, considerando razões e
princípios.

Já as funções de experimentação e intuição,
são modos complementares de obter informações
por meio da atenção a detalhes particulares ou por
preferências a uma visão geral da situação.

A racionalidade é o ideacional e o intelectu-
al; através dela o homem tenta compreender a na-
tureza do mundo e a si mesmo. A sensitividade é a
função valorativa, é o valor das coisas para o sujei-

to; ela oferece ao homem a experiência subjetiva de
prazer e dor, de raiva, de medo, de tristeza, de ale-
gria e amor.

A Experimentação é a função da percepção
da realidade; ela produz fatos concretos ou repre-
sentações do mundo. Já a Intuição, é a percepção
por meio de processos inconscientes e de conteúdos
subliminares. O homem intuitivo vai além dos fatos,
sentimentos e idéias em busca da essência da reali-
dade.

Jung (1967) definiu a intuição como a fun-
ção psicológica que se ocupa de transmitir percep-
ções através do inconsciente. Para ele, a peculiari-
dade da intuição reside no fato de não ser percep-
ção sensorial, nem sentimento, nem conclusão inte-
lectual.

A intuição seria uma função extra-racional
que não tem fundamento racional. E este termo não
denota algo contrário à razão, mas algo fora do
domínio da razão.

3.3- INTUIÇÃO SEGUNDO A EPISTEMOLOGIA:

Segundo Parikh (1994), para a teoria do co-
nhecimento, a intuição é um processo no qual a
pessoa tem a capacidade de intuir; logo, esta capa-
cidade pode ser desenvolvida porque é um fenôme-
no experimentado interiormente, mas também influ-
enciado por elementos externos.

Essa dimensão da intuição é explorada com
mais freqüência por profissionais da moderna admi-
nistração. Para a corrente epistemológica, a intuição
é a capacidade que as pessoas podem desenvolver
para usar os pedaços de experiência adquiridos, ao
longo de uma vida de trabalho, de maneira eficaz e
eficiente. Portanto, gestores acreditam que a intui-
ção se aprende.

De uma forma geral, o conceito de um ele-
mento eclético não poderia se limitar a uma única
definição, ou mesmo, pertencer a uma única área do
conhecimento humano; logo, uma explicação mais
ampla do caráter multidimensional da intuição, tor-
na-se mais apropriada para o seu entendimento,
como mostra a figura a seguir:



Figura 01: As múltiplas facetas da intuição - Fonte: Adaptado de Parikh (1994, p. 89)

3.4- TIPOS DE INTUIÇÃO

Segundo Jung (1967), há dois tipos de intui-
ção a se considerar: seria a intuição concreta que
transmite percepções que se referem à efetividade
das coisas, e a intuição abstrata, aquela cuja comu-
nicação ocorre através da percepção das coisas
ideais.

Uma outra forma de estabelecer tipos de in-
tuição foi elaborada por Schultz (1999). Segundo
ele, a intuição poderia ser classificada em emocio-
nal, que estaria ligada às interações sentimentais
que fornece às pessoas, com esse tipo de intuição, a
capacidade de perceber sentimentos e emoções dos
outros.

O segundo tipo seria a intuição mental que
estaria associada ao pensamento que estabelece
uma visão geral das situações e que tende a ser
encontrada em administradores e empreendedores.

O terceiro tipo seria a intuição espiritual, re-
lacionada com a percepção da realidade com seus
significados e sentido, ela seria a chave das experi-
ências religiosas, da auto-transcendência e da auto-
realização.

3.5- DEFINIÇÕES DO QUE NÃO É INTUIÇÃO

Segundo Parikh (1994), a intuição significa
muitas coisas para muitas pessoas; contudo, dificil-
mente alguém pode definir, com precisão, o que
seria intuição. Para ele, o mais importante é garan-
tir, na medida do possível, uma compreensão do
que não é intuição, assim, o mesmo define os prin-
cipais equívocos a cerca da intuição:

• Instinto - Trata-se de um mecanismo
interno que nos leva automaticamente a
efetuar atividades que contribuam para
a nossa sobrevivência, a menos que ha-
ja interferência consciente. O instinto
parece ser quase o oposto da intuição.



• Impulso - O impulso é uma resposta
momentânea a um estímulo, na lingua-
gem popular. Esse tipo de comporta-
mento é impulsivo, implicando ação im-
pensada. O comportamento impulsivo e
programado é o atributo da compulsivi-
dade.

• Engenhosidade A engenhosidade
opera dentro do campo do conhecimen-
to; a intuição aciona o desconhecimen-
to.

• Intelecto ou Inteligência - O intelec-
to é uma função da mente estreitamen-
te relacionada com a engenhosidade, a
inteligência e sabedoria, envolvendo dis-
crição, compreensão e percepção do
que é ou não apropriado. A inteligência
está mais próxima da intuição.

• Inclinação ou Pensamento Veleitá-
rio - Não há nenhuma maneira clara de
distinguir intuição de pensamento velei-
tário. O pensamento veleitário é uma
manifestação do eu em busca de satis-
fação. No pensamento veleitário, o indi-
víduo vê aquilo que existe para ser vis-
to, sem a interferência de simpatias e de
antipatias pessoais - o ego pessoal.

3.6- O ESTILO INTUITIVO

A influência da intuição na personalidade
das pessoas, é um dos principais objetos de estudo
da corrente psicológica que oferece uma variedade
de testes, segundo idéias da psicologia analítica de
Carl Gustav Jung.

Segundo Goldberg (1997), os testes jungui-
anos são úteis para a identificação de pessoas intui-
tivas, desde que utilizados com alguns cuidados. Os
instrumentos de testes junguianos podem se consti-
tuir em ferramentas úteis para o auto-entendlmento
e ser aplicados para escolhas ocupacionais, designa-
ção de tarefas, seleção de pessoal, métodos de en-
sino e treinamento.

Westcott apud Goldberg (1997), estudou
1097 pessoas durante cerca de dez anos tendo con-
cluído, em 1968, que as pessoas intuitivas tendem a
ser:

• não convencionais, confiantes e auto-
suficientes;

• envolvidas em questões abstratas e va-
lores humanos;

• dispostas a explorar incertezas e dúvi-
das sem medo;

• dispostas a se exporem a críticas e de-
safios e a mudarem, "se julgar apropria-
da a mudança;

• resistentes a controles e direcionamen-
tos externos;

• independentes, previdentes e espontâ-
neas.

A análise dos dados encontrados por West-
cott mostra que eles correspondem muito de perto,
com os dados de outros autores no tocante às qua-
lidades atribuídas a uma pessoa intuitiva, como:
criatividade, originalidade e independência de jul-
gamento.

4 - A IMPORTÂNCIA DA INTUIÇÃO NA GES-
TÃO EMPREENDEDORA

A questão que muitas empresas enfrentam
atualmente diz respeito à sobrevivência num ambi-
ente empresarial complexo, caracterizado pela ins-
tabilidade e por muita incerteza. Assim as organiza-
ções tentam reduzir a incerteza através de aborda-
gens que simplificam as diferentes dimensões da
realidade

Contudo a abordagem convencional da ad-
ministração que estabelece a ênfase nas soluções
analíticas (lógica e racional) dos problemas é insufi-
ciente para enfrentar a velocidade das mudanças.
Tampouco para amenizar as incertezas relacionadas
com a moderna gestão das empresas.

As abordagens relativas a administração es-
tão sob ataque cerrado, pois produzem grupos de
administradores que podem ser brilhantes analistas,
mas que não sabem como criar e fazer uma empre-
sa crescer e uma das hipóteses é que pode se estar
ensinando soluções apropriadas para solucionar
problemas antigos e aplicando-as aos problemas de
hoje.



O principal desafio da administração de hoje
é a necessidade de revitalizar empresas e fazer isso
num ambiente empresarial caracterizado por mu-"
danças rápidas e complexas.
Essa situação estimulou a procura de meios não
convencionais para superar as dificuldades enfren-
tadas. Um desses meios é o esforço para compreen-
der mais sobre a aplicação da intuição na adminis-
tração.

Como salienta Parikh (1994), a administra-
ção de empresas, principalmente no campo da es-
tratégia das corporações, teve um enorme progresso
ao longo das ultimas três décadas. Houve o desen-
volvimento de instrumentos e de conceitos adminis-
trativos altamente analíticos em virtude do advento
e a disponibilidade do processamento eletrônico de
dados para ordenar e para analisar grandes volumes
de informações, e o crescente surgimento de espe-
cialistas em computação e pesquisadores de opera-
ções no campo de administração de empresas.

A conseqüência foi o grande respeito às téc-
nicas quantitativas que pareciam proporcionar uma
poderosa abordagem para a tomada de decisão nas
empresas.

Porém, nas últimas décadas, percebeu-se que havia
grandes limitações nessas técnicas decisórias, basi-
camente racionais e analíticas. As mesmas não con-
seguiam desenvolver decisões não programadas.
Percebeu-se também que as soluções requeridas
demandavam um conhecimento holístico.

O reconhecimento do papel da intuição co-
mo principal componente de uma boa administração
tornou-se um dos conteúdos mais citados nos rela-
tos de executivos bem sucedidos que já admitem
confiar na intuição.

Parikh (1994) define com clareza que a utilização da
intuição na administração não consiste simplesmen-
te em conhecer o estado futuro das coisas, ela tam-
bém está relacionada com o modo que algumas
pessoas administram o estado atual das coisas. As-
sim, administrar significa mais do que levantar da-
dos, analisá-los e tomar decisões por eles forneci-
das, implica, também, usar a intuição.

A intuição pode ajudar na administração das
mudanças, pois se sabe que os administradores do
final do século XX enfrentam o problema da sobre-
carga de informações. Essa "explosão" de informa-
ções está fazendo com que diversos fatores sociais
movimentem-se mais rapidamente do que nunca.

Tais mudanças, aceleradas pela sobrecarga
cada vez maior de informações, tornaram os admi-
nistradores de hoje incapazes de avaliar cuidadosa-
mente todas as implicações do progresso dentro e
fora de suas áreas específicas de atuação.

Logo uma estrutura intuitiva de pensamento
torna-se necessária para manter os administradores
no fluxo das mudanças, num mundo que, a cada
dia, muda mais e cada vez mais rápido.

Os administradores intuitivos seguem o rit-
mo próprio das informações que fluem ao redor
deles. A intuição poderá vir a ser a única capaz de
manter o profissional moderno atualizado e no rumo
certo.

Para a administração da complexidade, a in-
tuição pode proporcionar aos administradores certa
constância em meio às instabilidades. Ela pode aju-
dar na compreensão dos fatos quando a complexi-
dade se torna excessiva e oferece orientação interior
para estabelecer prioridades de ação, pois uma vi-
são intuitiva pode auxiliar na identificação de pa-
drões fundamentais e simples, reduzindo os incon-
venientes de um excesso de complexidade.

Na administração de conflitos a intuição re-
presenta um diferencial, porque administrar confli-
tos, que irão surgir naturalmente, requer mais do
que paciência e bom humor.

O administrador bem sucedido precisa ter a
capacidade de identificar os hábitos e os métodos
que, inerentemente, têm mais probabilidade de
conquistar apoio e concordância no ambiente.

Segundo Parikh (1994), o estilo de adminis-
tração englobará uma série de movimentos múlti-
plos, sobrepostos e capazes de criar adaptações
improvisadas para facilitar o avanço diário das me-
tas.

Os administradores intuitivos conquistam o
respeito tanto de seus colegas como de seus subor-
dinados, pela capacidade, a todo momento, de se
basear em inferências do passado para preparar o
futuro.



A intuição torna-se ainda mais importante
pelo fato de ser um elemento chave na criação de
uma visão. O estilo intuitivo permite que os adminis-
tradores consigam enxergar os propósitos e as fina-
lidades de qualquer empreendimento.
 
5 - INTUIÇÃO NO PROCESSO DECISÓRIO

Há razões coerentes para acreditar que a in-
tuição é imprescindível na tomada de decisão, isto
porque ela tem uma capacidade de síntese da situa-
ção, uma leitura do todo, enquanto a lógica e a
razão precisam fragmentar e analisar e situação em
partes.

Num ambiente de incerteza e de complexi-
dade o fato de não se controlar situações urgentes e
imprevisíveis requer das empresas que as soluções
sejam conseqüências de decisões não programadas
ou não rotineiras (por inspiração), como descreveu
Simon (1979) e Thompson (1976) respectivamente.
O mais interessante é que as decisões não progra-
madas têm como elemento principal a intuição.

Os processos decisórios atuais necessitam
ser complementados pela intuição, pois, ao contrário
do que muitos acreditam, a intuição não é contrária
a razão, elas não são mutuamente excludentes, pelo
contrário, são complementares e, num processo
decisório eficaz, elas devem coexistir, pois a intuição
está relacionada principalmente com o modo de se
obter informações.

Contudo há motivos para a intuição ser evi-
tada ou colocada de lado na tomada de decisão:
primeiro, porque não há um entendimento claro
acerca da intuição e, segundo, porque a intuição
sozinha não nos permite tomar decisão. Foi o que
Schultz (1999) definiu com clareza, "intuição no
vácuo só produz mais vácuo".

Quando se decide usando somente a intui-
ção, a possibilidade de se obter insucesso torna-se
enorme Já quando se toma decisão somente pela
lógica, há grandes possibilidades dessa decisão ser
eficiente, ou ao menos razoável.

Entretanto, quando se a usa com lógica e in-
tuição num processo decisório, a possibilidade de
sucesso torna-se evidente, pois decisões eficazes
são tomadas mediante o desencadeamento de um
processo integrado que inclui seqüencialmente o
raciocínio, a lógica e a intuição.

6 - VISÃO: A LIGAÇÃO ENTRE A INTUIÇÃO E O
EMPREENDEDOR

Hoje em dia, no mundo dos negócios, é
quase um axioma a idéia de que só sobrevive quem
for capaz de inovar continuamente.

A inovação não acontece simplesmente, a-
lém do conhecimento, do desejo de inovar e de uma
atitude positiva em relação a essa inovação, a pes-
soa precisa desenvolver a capacidade de criar uma
visão de futuro necessária para identificar os pontos
críticos e implementar a estratégia apropriada.

Como o tema visão foi mencionado, vale a
pena atentar para o que Posner & Kouzes (1998)
concluíram acerca da relação entre visão e intuição.
Segundo os autores, pela própria origem etimológica
da palavra intuição que provém de um verbo latino
que significa "ver", o desencadeamento da inovação
iniciaria pela intuição. Para eles, se a necessidade
leva à invenção, a intuição seria a fonte da visão.

Segundo Mintzberg apud Stoner & Freeman
(1992), um dos elementos formadores do papel
decisório do administrador é ser empreendedor, que
significa ser um visionário, ou seja, um ser dotado
de visão que estabelece a orientação entre a nature-
za do negócio e suas intenções quanto ao futuro.

Contar com a intuição tornou-se necessário,
não apenas para dirigentes ou gerentes, mas prati-
camente para todas as pessoas envolvidas com es-
tratégias de desenvolvimento de negócios, ou seja,
empreendedores.

7 - PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS DA
PESQUISA

O universo da pesquisa foi o conjunto de
profissionais em posição de tomada de decisão, nas
empresas de grande e médio porte, instaladas no
Estado do Rio de Janeiro no ano de 2002.

Os gestores foram contatados através de
auxiliadores de pesquisa que lhes encaminharam os
questionários previamente organizados.

A amostra foi incidental, limitando-se aos
gestores que ao receberem o questionário se dispu-
seram a respondê-lo no tempo determinado para a
pesquisa.

O tamanho da amostra foi de oitenta geren-
tes distribuídos em quarenta empresas, como mos-



tra a tabela a seguir. Os gerentes que participaram
da pesquisa tiveram suas respostas avaliadas por
análise quantitativa para identificar o conhecimento
sobre a intuição e seus fatores chaves, que então

estabeleceram similaridades e diferenças entre os
seus protagonistas, permitindo propor um modelo
adequado àquela realidade de acordo com o tema
escolhido como base para o estudo.

Tabela 02: Perfil da amostra pesquisada

Categoria
Tamanho da

Amostra
Sexo
Masculino
Feminino
n=80
Idade
34 anos ou menos
35-44 anos
45-49 anos
59 anos ou mais
n=80
Nível de Instrução
Segundo-grau
Graduação
Pós-graduação Latu senso
Mestrado
Doutorado
n=80
Tipo de Organização
Indústria
Serviços
n=40
Área Funcional
Administração Geral
Contábil / Financeira
Marketing / Vendas
Produção / Operações
Recursos Humanos
Pesq. & Desenvolvimento
Outros
n=74

60
20

29
29
16
06

14
54
17
04
01

15
25

08
07
17
28
09
02
03

75
25

36,25
36,25
20,00
7,50

17,5
67,5

21,25
5,00
1,25

37,5
62,5

10,8
9,45
22,9
37,8
12,1
2,7

4,05

Fonte: Dados da Pesquisa

O estudo, de natureza quantitativa, foi ca-
racterizado pelo emprego da quantificação, tanto na
coleta de informações, quanto no tratamento dessas
através de técnicas estatísticas, sendo desenvolvido
através de questionários com agentes localizados
nos principais níveis das empresas para avaliar a
importância da intuição nas decisões e sua relação
com a melhoria nos resultados.

Este estágio compreendeu o uso de técnicas
de análise multivariada, a fim de avaliar a existência
de associação entre diversas variáveis simultanea-
mente, o que permitiu interpretações mais aprofun-
dadas do assunto da pesquisa.



8 - ANALISE DOS RESULTADOS

A partir da análise detalhada das respostas
foi possível estabelecer algumas considerações rele-
vantes sobre o assunto pesquisado e a sua contribu-
ição para o estudo da formulação de estratégias
organizacionais e no perfil do empreendedor.

Dos itens levantados pela pesquisa, três me-
receram destaque, foram:

• Importância e aplicação da intuição nas
empresas;

• Reconhecimento e opiniões a respeito
da intuição;

• Análise do potencial intuitivo dos geren-
tes.

8.1- IMPORTÂNCIA E APLICAÇÃO DA INTUIÇÃO
NAS EMPRESAS

Esta parte do levantamento pretendeu des-
cobrir quais são as áreas das empresas cuja impor-
tância da intuição é imprescindível para a realização
das atividades empresariais.

As questões foram dispostas de maneira que
os pesquisados pudessem fornecer suas opiniões a
partir de alternativas de respostas preestabelecidas.
Logo, os dados obtidos, na realidade, são aprecia-
ções a respeito daquilo que a pesquisa pretendia
saber.

A tabela de número 03 se refere às áreas
empresariais onde a intuição pode apresentar algu-
ma relevância, assim os gerentes que participaram
do estudo escolheram as principais áreas ordenando
suas opções a partir de uma escala de valores nu-
méricos, onde o número um significa o item de mai-
or importância e os seguintes representam um valor
ordenadamente menor.

A melhor maneira encontrada para analisar
este tipo de questão foi estabelecendo a moda para
cada alternativa, ou seja, o valor que se repete o
maior número de vezes será aquele que obteve a
preferência dos respondentes nos itens ou situações
onde eles supõem usar mais vezes a intuição.

Os gerentes entenderam que a intuição a-
presenta maior relevância nas áreas de atividades
empresariais de "Estratégia e Planejamento, Marke-
ting, Recursos Humanos e Pesquisa e Desenvolvi-
mento".

Talvez a razão que melhor explique a causa
da escolha dos gerentes parecer coerente, seria a
noção de que estas áreas exigem uma grande capa-
cidade de visionamento e criatividade, fatores rela-
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cionados com a intuição e que são encontrados nos
empreendedores.
8.2- RECONHECIMENTOS OPINIÕES A RES-
PEITO DA INTUIÇÃO

Neste item se procurou analisar as indica-
ções dos pesquisados de acordo com a concordância
ou não às afirmações apresentadas. Assim foi possí-
vel apreciar como os gerentes valorizam certas con-
siderações a respeito da intuição que são fundamen-
tais para um claro entendimento de sua importância
e utilização.

Os gerentes que participaram da pesquisa
foram solicitados a expressar suas opiniões a respei-
to de algumas afirmações que envolviam o tema
intuição. Eles deveriam indicar em que medidas
concordavam ou não com cada uma das afirmações.

Havia cinco alternativas de respostas onde
se deveria escolher aquela que melhor correspon-
desse com a sua opinião, a estas alternativas foi
elaborado um indicador variando de O a 100, apre-
sentado na tabela a seguir.

A partir da escolha das alternativas ponderadas, pode-se determinar um índice para cada categoria de
afirmações, assim como classificá-los de acordo com o grau de concordância. Este indicador foi denominado
índice de concordância (IC); os índices totais calculados para as diferentes afirmações são os seguintes.

1- Capacidades intuitivas superiores contribuem para um maior sucesso nos negócios. 76,88
2- A Intuição tem um papel a desempenhar em quase todos os aspectos da vida. 76,88
3- A Intuição contribui para relacionamentos entre pessoas. 73,75
4- Muitos gerentes usam a Intuição ao tomar decisões, ao menos em certo grau. 69,06
5- A Intuição pode ser cultivada/estimulada. 63,44
6- A Intuição não pode ser bloqueada. 61,56
7- Poucos gerentes que usam a Intuição admitiriam isso publicamente. 58,44
8- Quanto mais intuitiva for a pessoa mais bem sucedida ela será na vida. 49,39
9- A Intuição é uma característica mais associada às mulheres do que aos homens. 44,06

Observa-se que os gerentes acreditam que
capacidades intuitivas superiores podem contribuir
para um maior sucesso nos negócios e que a intui-
ção apresenta relevância em quase todos os aspec-
tos da vida, inclusive no relacionamento entre pes-
soas.

Verifica-se também que houve considerável
concordância entre os pesquisados em relação ao
uso da intuição nos processos decisórios por muitos
gerentes, pelo menos em certo grau.



8.3- ANALISE DO POTENCIAL INTUITIVO DOS
GERENTES

Entre os resultados da pesquisa, um que
merece destaque é o item que pretendeu analisar
como os gerentes avaliam o seu potencial intuitivo e
se há coerência entre o julgar ser e aplicar este
potencial nas decisões impostas no ambiente em-
presarial.

Duas questões especificamente formaram
este item, são:

• O emprego do potencial intuitivo em
processos decisórios;

• A avaliação objetiva de fatores relacio-
nados com a intuição.
Associando os valores obtidos no uso da in-

tuição em processos decisórios e na avaliação obje-
tiva, percebe-se que há diferenças entre estes fato-
res, possibilitando sugerir que acreditar ser altamen-
te intuitivo não garante aos gerentes a utilização de
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todo o seu potencial em circunstâncias enfrentadas
nas empresas.

Era de se supor que os respondentes que a-
firmassem possuir elevada capacidade intuitiva, a
utilizassem com maior freqüência em suas decisões,
pois apresentam uma alta orientação para intuição,
porém isto não ocorreu.

A constatação indicou que os gerentes que
participaram do estudo ao se defrontarem com situ-
ações decisórias, em sua grande maioria não utiliza-
ram adequadamente o potencial intuitivo que acredi-
tam possuir.

Tais resultados estimularam a descobrir,
precisamente, quantos pesquisados obtiveram uma
relação correta entre possuir e usar a intuição. Des-
ta forma realizou-se uma série de intersecções entre
as duas formas de avaliação através de uma tabela
de associação. Então foi formada uma associação
entre uso de intuição e avaliação objetiva, como
mostra a tabela a seguir.

Tabela 06: Associação entre uso de intuição e avaliação objetiva

Fonte: Dados da Pesquisa

Nesta associação os valores obtidos revelam
que apenas 3,75% dos gerentes pesquisados-fela-
cionaram possuir um alto potencial intuitivo e utilizá-
lo intensamente durante o processo decisório;
13,75% acreditam ter um potencial médio e por isso
utilizam a intuição juntamente com a lógica e 6,25%
afirmaram ser pouco intuitivos e decidindo apenas
com a lógica.

Os valores revelam que não houve uma re-
lação muito alta entre as avaliações, permitindo
supor que a maioria dos pesquisados não utiliza

apropriadamente a sua capacidade intuitiva por não
compreender com nitidez o sentido da intuição.

9 - CONCLUSÃO

A pesquisa como um todo ofereceu resulta-
dos úteis para a discussão sobre a inclusão de te-
mas holísticos na agenda organizacional, pois há
espaços a serem consolidados na formação de uma
abordagem mais moderna da administração.



Um dos principais resultados foi o esclareci-
mento a respeito da intuição a partir de um enfoque
gerencial, pois ao tentai» desmistificar o assunto, as"
possibilidades de entendimento e aceitação aumen-
tam consideravelmente.

Primeiramente deve-se reafirmar que os
processos decisórios atuais necessitam serem com-
plementados pela intuição, pois, apesar do que mui-
tos acreditam, a intuição não é contrária à razão.
Não são excludentes, pelo contrário, são comple-
mentares e num processo decisório eficaz elas de-
vem coexistir.

A intuição, como assegura Jung (1967), é
uma função psicológica de percepção por meio de
processos inconscientes, ou seja, tem como finalida-
de obter informações, ajudando nas decisões. Ela
não é uma função psicológica de julgamento ou
tomada de decisão, como as funções da racionalida-
de e sensitividade (sentimento). Assim, decidir só
por intuição pode gerar equívocos e insucessos.

Quando se une razão e intuição num pro-
cesso decisório, as possibilidades de sucesso tor-
nam-se evidentes, pois decisões eficazes são toma-
das mediante o desencadeamento de um processo
integrado que inclui o raciocínio, a lógica e a intui-
ção.

Para os pesquisados a intuição seria uma in-
trovisão espontânea, baseada em experiências e
conhecimentos anteriores, percebida quando há um
forte sentimento de certeza inexplicável estimulado
por alterações nos aspectos emocionais e mentais
do indivíduo.

A respeito do entendimento acerca da intui-
ção há ainda muitos mitos, um deles seria o de que
a maior experiência proporciona uma maior intuição.
Segundo Vergara & Branco (1994), experiência e
intuição relacionam-se, porém não de maneira con-
dicionante. Na realidade, quando se domina um
assunto ou situação, o indivíduo sente-se relaxado e
descontraído que permite a liberação da intuição.

Ao analisar como as decisões gerenciais são
tornadas e se a intuição é requerida em momentos
decisórios, foi possível estabelecer um quadro de
relacionamento entre a intuição e a estratégia em-
presarial, já que os gerentes pesquisados identifica-
ram-na como elemento relevante na construção de

estratégias vencedoras e que ela pode contribuir
para o sucesso nos negócios.

Para a maioria dos gerentes que participa-
ram da pesquisa a intuição tem um papel importante
a realizar nas atividades empresariais de estratégia
e planejamento, marketing, recursos humanos e
pesquisa e desenvolvimento.

Verificou-se que os gerentes que participaram
da pesquisa podem não estar usando adequada-
mente o seu potencial intuitivo pelos seguintes mo-
tivos:

• A maioria dos gerentes julga ser indivíduos
• altamente intuitivos, o que não garante que

sejam realmente dotados desta qualidade,
pelo contrário, isto pode reduzir o interesse
de compreender melhor o assunto.

• Uma parcela reduzida dos gerentes utiliza
intensamente a intuição nos processos deci-
sórios.

• Grande parte dos profissionais usa modera-
damente a intuição aliada com a racionali-
dade, sugerindo, que pelo menos, há intera-
ção entre estas qualidades, mesmo que seja
de forma modesta.

• O uso moderado da intuição parece confir-
mar que os gerentes brasileiros continuam
utilizando medianamente o seu potencial in-
tuitivo, como demonstrado anteriormente
em pesquisa mais ampla e rica em detalhes
(Parikh, 1994).

• Apesar de possuírem uma considerável
compreensão acerca da intuição, os geren-
tes que participaram da pesquisa não utili-
zam a capacidade intuitiva que acreditam
possuir. Isto se torna mais evidente quando
se confronta o resultado obtido nas avalia-
ções. Há um nível de acerto muito baixo en-
tre julgar-se e usar a intuição. A justificativa
para esta constatação pode ser elucidada
pela pouca aplicação da intuição na vida
profissional dos pesquisados.

O trabalho também oferece
sugestões relevantes para o melhor aproveita-
mento da intuiçãonas atividades das organiza-
ções, principalmente nas práticas empreendedo-
ras e no estabelecimento de estratégias de ne-
gócios.



A) A intuição, por ser um elemento ainda dis-
tante da compreensão de muitos, principal-
mente no ambiente empresarial, sofre a a-
ção limitante de diversas barreiras. Esta dis-
tância deve-se a anos de esquecimento de-
correntes da influência do modelo de pen-
samento convencional que privilegia a frag-
mentação do saber. Assim, antes de qual-
quer pretensão em incluir a intuição na a-
genda de atividades da empresa, deve-se
primeiro realizar um mapeamento do perfil
dos decisores segundo o entendimento e
potencial dos mesmos sobre esta dimensão.

B) Percebe-se que a maioria dos gerentes que
participou da pesquisa não utiliza adequa-
damente o seu potencial intuitivo. Esta
constatação sugere a existência de condi-
ções para desenvolver melhor a intuição no
contexto empresarial. Entretanto torna-se
necessária uma inserção cuidadosa sobre
assunto, pois é provável que exista forte re-
sistência por parte dos decisores, motivados
pelo legado lógico e pragmático que herda-
ram de uma formação convencional e prin-
cipalmente pelo desconhecimento.

C) A respeito do desenvolvimento da intuição,
sugere-se que uma série de treinamentos
adequadamente elaborados possa alterar o
potencial intuitivo mediano dos gerentes
brasileiros. Entretanto, como salienta Verga-
ra & Branco (1994), seria impossível desen-

volver uma dimensão não convencional a
partir de métodos tradicionalmente formais
aos moldes de uma educação ocidental, pe
Io contrário, as práticas que mais se aproxi
mam ao desenvolvimento da intuição são
aquelas que remetem o indivíduo a um em
tendimento de sua natureza humana inte
grada com o universo, estimulando o hemis
ferio direito do cérebro onde emoção, intui
ção e criatividade se encontram, muito di
fundidas nos fundamentos orientais.

D) Uma estratégia mais proativa quanto ao de-
senvolvimento da intuição parece ser o re-
pensar na formação e no currículo das esco-
las de administração, incluindo a intuição e
as práticas para o seu desenvolvimento na
grade curricular, além de integrar o tema in-
tuição em disciplinas como psicologia das
organizações, processos decisórios e nego-
ciação, gestão de pessoas, empreendedo-
rismo e tantas outras.

E) Na verdade, a inclusão da intuição nas esco-
las de administração significa um projeto
mais amplo de formar, como assevera Dola-
bela (1999), não mais profissionais apega-
dos ao emprego tradicional, mas empreen-
dedores e visionários capazes criar novos
negócios e tornar as empresas em organiza-
ções flexíveis, inovadoras e preparadas para
uma nova realidade, muito mais complexa e
incerta. 
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