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RESUMO

O processo de tomada de decisão é reconhecido quando há dois ou mais caminhos a ser seguido que pode ocorrer sem que necessariamente seja 
reconhecida uma oportunidade para toma-la.  Dentro desse cenário se encontra uma racionalidade limitada, proposto por Simon, que foi 
construída a partir da premissa de dinâmica do sistema econômico, em que não apenas as ações dos agentes econômicos mudam ao longo do 
tempo, mas também o próprio ambiente em que atuam. Max weber em seu estudo sobre a origem do capitalismo moderno, via como premissa 
para sua existência, a "contabilidade racional do capital como norma para todas as grandes empresas lucrativas que se ocupam da satisfação das 
necessidades cotidianas". Dessa forma, a capacidade de predição dos eventos futuros torna-se impossível, em virtude da incerteza sobre as 
condições futuras do ambiente. Além da incerteza quanto à probabilidade de ocorrência de eventos futuros, o argumento de racionalidade 
limitada assume também que os agentes não possuem capacidade de obter e processar todas as informações relevantes para a tomada de 
decisão, tendo em vista a complexidade do sistema em que estão inseridos. Na falta de um direcionamento para a tomada de decisão, surge a 
engenharia econômica como forma de solucionar através de um conjunto dos métodos utilizados nas análises estudadas e das técnicas 
empregadas na escolha da melhor alternativa.  Os resultados são cortejados com o objetivo de se apurar a melhor alternativa economicamente 
viável e aquela que, em longo prazo, propicia a maior rentabilidade e/ou menor custo. Em um mundo globalizado onde as pequenas e micro 
empresas movimentam uma grande porcentagem da economia, há ainda, poucos estudos voltados para as micro e pequenas empresas. A 
proposta dessa pesquisa se baseia em verificar, através de entrevista e consultoria, nesses negócios familiares e pequenos investidores se existe a 
aplicação de engenharia econômica, preocupação com custo/benefício em seu sistema produtivo ou de serviço e os fatores cognitivos que os 
levam a estabelecer a precificação de seus serviços/produtos ofertados ao mercado. Assim será possível proporcionar e mostrar ao 
microempreendedor a necessidade e importância de realizar um estudo prévio para obter sucesso em seu empreendimento e mostrar que essas 
pequenas empresas compõem uma grande porcentagem que contribui para o desenvolvimento econômico brasileiro. A metodologia utilizada foi 
entrevista semiestruturada na utilização de um roteiro previamente elaborado, optando por uma investigação qualitativa com abordagem 
multimetodológica, a partir de técnicas de recolha de dados a observação, a análise documental, entrevista semiestruturada e posterior 
conclusão dos dados analisados. O objetivo neste trabalho consiste na análise sobre roteiros de jovens empreendedores e microempresas, 
empresas familiares e pequenos negócios para verificar a utilização de estratégias de engenharia econômica e análise de tomada de decisão 
visando desenvolver uma metodologia que permitisse subordinar essa tecnologia ao fim da empresa, que é obter lucro, conseguindo dessa forma 
uma integração - na própria empresa - dos meios ao fim. Desse modo, a Engenharia Econômica passa a ser cada vez mais utilizada à medida que 
se desenvolve na empresa moderna a necessidade da racionalização.
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