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Introdução 
 Shimizu (2001) conceitua tomada de decisão no contexto organizacional como o processo de identificação e resolução de problemas. A tomada de decisão intuitiva é um 

processo que se dá de forma inconsciente (DANE, PRATT 2007, ISENMAN 2018), os especialistas tendem a usar este estilo de tomada de decisão visto seu conhecimento tácito, 

sua habilidade e a necessidade de rapidez em suas decisões (LIPSHITZ, 2001; POLANYI, 1967).De acordo com a retrospectiva histórica traçada por Buchanan e O’connell 

(2006), os estudos realizados sobre tomada de decisão e intuição no contexto empresarial nos últimos séculos aliou diversas áreas do saber. A rapidez e a grande quantidade de 

informações devido ao processo de globalização vêm alterando a maneira como os gestores tomam decisões (CASTELLS, 2009; DA LUZ et al., 2018).  

 Objetivo 
 O estudo visa analisar artigos publicados entre 2009 e 2019 referentes aos temas intuição e tomada de decisão no contexto empresarial. Seguindo as leis da bibliometria, 

o estudo buscou  verificar  periódicos e autores com maior número de publicações acerca do tema e realizar a análise das palavras-chaves empregadas nos artigos. Além disso, 

foi encontrado dados como países e  universidades que se caracterizam como núcleo de produção e também foi realizada uma breve análise de clusters. 
 

 

 

 

 

 

 

 

               
 

 

Considerações Finais 
 O tema em questão vem sendo estudado através de diferentes vieses na área da gestão bem como em outras áreas do conhecimento, perceber-se que apesar de algumas 

quedas, as publicações possuem um continuum de crescimento. Além disso, ética e moral estão relacionadas à tomada de decisão em ambientes organizacionais de maneira a 

engendrar uma quantidade de publicações substancialmente significativa. Sendo assim, os dados encontrados visam contribuir para a comunidade acadêmica indicando quais os 

núcleos de produção de conhecimento e de que forma o tema está sendo estudado a fim de facilitar o processo de pesquisa do mesmo. Como ideia para uma próxima pesquisa, fica o 

estudo da inter-relação entre ética e tomada de decisão intuitiva na gestão, além da expansão de bases de dados a fim de aumentar a quantidade de artigos analisados. 
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BIC-UCS 

Metodologia 
 Foi realizado estudo bibliométrico através da base de dados SCOPUS, onde foram inseridas as palavras chaves “Intuition” e “Decision Making”. Como filtro para a pesquisa 

detivemo-nos aos anos de 2009 a 2019, os idiomas  português e inglês, apenas artigos e  as áreas “Business, Management e Accounting” e “Social Sciences, o que resultou em 464 

publicações. Essas publicações foram utilizadas para gerar os gráficos abaixo, além disso utilizou-se o software VOSViewer versão 1.6.11 para medir a ocorrência das 2075 palavras 

chaves que foram agrupadas por semelhança em planilha eletrônica, afim de produzir relevância,destas filtrou-se apenas as que obtiveram ocorrência maior que 5 vezes, culminando 

em 64 palavras chaves e 6 clusters. 
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Resultados e Discussão A pesquisa resultou também 

em outros três gráficos, com 

os seguintes conteúdos: 

•Análise de publicações por 

ano: apresenta continuum 

de crescimento apesar de 

quedas. 

•Análise de áreas 

preponderantes: além das 

áreas pesquisadas aqui: 

psicologia e artes. 

•Análise de publicações por 

país: 1º lugar EUA e 2º  

lugar Inglaterra. 

 

Também foram geradas 

duas tabelas em que foram 

retratas o número de 

ocorrências e links de cada 

palavra-chave e uma tabela 

em que se apresentam as 

palavras-chave referentes a 

cada cluster. 
 

Fonte: SCOPUS (2019) 

Fonte: SCOPUS (2019) 

Fonte: Produzido pelas autoras através do software VOSViewer (2019) 
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