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Resumo
A actual envolvente económica impõe uma atitude pró-activa na avaliação dos

aspectos relacionados com a gestão, eficiência, eficácia e posição competitiva da empresa.
Os sistemas contabilísticos de contabilidade de gestão, são cada vez mais desafiados a
reflectir o risco económico subjacente à actividade empresarial, que torna as empresas cada
vez mais contingentes e com um maior risco de continuidade. Assim, exige-se, cada vez
mais a contabilidade, que reflectia o desenvolvimento mais provável da empresa e, neste
contexto, a elaboração de informação prospectiva, repousa em técnicas de previsão de
ordem quantitativa e qualitativa, que geram uma complexidade própria, susceptível de ser
comparada, avaliada e criticada.

Palavras-chaves: Gestão em contexto de incerteza, orçamento, técnicas de
previsão, risco,contingências, etc.
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1. Introdução

As previsões, no campo empresarial, são fruto de um trabalho multidisciplinar entre

técnicos de estatística, economistas e matemáticos.

Os primeiros desenvolveram os métodos de regressão e os modelos ARMA - Auto

Regressive Mooving Average -, os segundos, desenvolvendo os modelos econométricos e

os matemáticos, com base na investigação operativa, criaram os modelos de alisado.

A previsão empresarial ganhou uma importância crescente nas últimas décadas, não

sendo hoje concebível planificar a actividade de uma empresa sem o recurso a previsões.

Todavia, nem todas as decisões empresariais necessitam de ser precedidas de um trabalho

minucioso de previsão. Sendo, em grande parte, as decisões empresariais caracterizadas de

mera rotina, o bom senso, neste tipo de decisões, desempenha um papel fundamental. No

entanto, na maioria das decisões estratégicas torna-se indispensável uma cuidadosa análise

da situação, o que inclui, obrigatoriamente, um estudo do futuro, como vão evoluir as

condições ambientais e o mercado da empresa, e sua quantificação, isto é, uma previsão em

número.

A característica fundamental das previsões reside no facto de, geralmente, não serem

exactas. No entanto, e apesar disso, estão estritamente relacionadas com o processo de

tomada de decisões (Remus, 1987), pois permitem uma maior confiança na aproximação do

futuro, que é sempre incerto.

A vantagem das previsões relaciona-se com a identificação, a priori, das zonas de

incerteza e na quantificação dos riscos subjacentes e correlativa identificação das

alternativas em confronto.

Saaty (1990) diferencia os métodos quantitativos entre técnicas de série ou técnicas

de extrapolação e técnicas de regressão causais. Nos primeiros modelos quantitativos a

análise parte de fenómenos económicos isolados, como, por exemplo, as vendas. Os

modelos causais incluem um conjunto de pressupostos (restrições, relações entre variáveis,
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parâmetros de variação, etc.) que permitem, através da sua manipulação, estabelecer

relações entre variáveis, ou seja, por exemplo, a análise entre as vendas da empresa e as

variáveis mais importantes e significativas, que nelas podem influir.

Assim, os métodos quantitativos podem fazer uma análise isolada das séries: médias

móveis, alisado exponencial, decomposição temporal de séries, modelo ARMA (Box-

Jenkins), adiante designado por BJ, ou estabelecer relações entre as variáveis: análise da

regressão simples ou múltipla e modelos econométricos.

2. As Componentes das Previsões

As previsões empresariais têm várias características definidoras que possibilitam a

sua avaliação.

Na óptica empresarial os principais factores que podem ser identificados com as

técnicas de previsão, são os seguintes:

Horizonte da previsão. Os prazos de previsão estão estritamente

relacionados com a precisão de cada um dos métodos quantitativos,

podendo ser elaborada uma relação entre o horizonte e o tipo de

decisões.

Vejamos:
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Horizonte Duração Tipos de decisões Aplicação empresarial

Curto prazo

Médio prazo

Longo prazo

Muito longo prazo

0 – 12
meses

1 - 3
anos

3 – 10
anos

> 10 anos

Decisões operativas
Controle orçamental

Decisões estratégicas

Decisões estratégicas

Decisões estratégicas

Gestão dos inventários.
Gestão de tesouraria.
Aprovisionamento de
exploração.

Leasing de instalações e
equipamentos.
Formação de pessoal.

Investigação e
desenvolvimento, fusões e
aquisições.

Previsão tecnológica.

Figura 1. Técnicas de previsão

Da análise do quadro resulta que «a análise da conjuntura económica e os

orçamentos operativos das empresas têm um horizonte habitual de curto prazo. Os planos

estratégicos, macro-económicos, sectoriais, costumam enquadrar-se num plano de médio

prazo. Alguns planos especiais exigem um horizonte temporal de longo prazo» (Pulido,

1989).

As técnicas de previsão a curto prazo são utilizadas pelos gerentes situados na base

da hierarquia da empresa, cujo âmbito de responsabilidades tem a ver com o futuro

imediato.

A direcção geral da organização pretende a sua sobrevivência a longo prazo, pelo

que o horizonte das técnicas de previsão é de longo prazo.

A fiabilidade das previsões, tendo em conta o seu horizonte temporal, tem sido

investigada por diferentes autores, destacando-se as investigações de Vancil (1970), que

problematizam a validade das previsões no longo prazo, realçando a dificuldade de

examinar a grandeza dos erros de previsão, devido a imprevisíveis mudanças das

tendências, descontinuidades e aparecimento de novos acontecimentos. Neste horizonte

temporal as técnicas qualitativas são mais fiáveis do que as quantitativas. Nas previsões e

correlativos planos de médio prazo, a fiabilidade está relacionada com a capacidade dos

economistas em prever a nível de desenvolvimento da actividade económica, da industria,
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do sector ou da empresa, bem como as recessões e ou acelerações da actividade económica.

Neste horizonte, verificam-se também alguns desvios acentuados, no entanto, a utilização

dos modelos quantitativos proporciona a este tipo de previsões um certo grau de fiabilidade.

No curto prazo, a aplicação dos métodos de previsões baseados em séries temporais,

permitem um grau de fiabilidade mais consistente do que as previsões baseadas em

modelos econométricos. Como o curto prazo está relacionado com as funções básicas da

empresa: vendas, aprovisionamento, produção, distribuição, fundos de tesouraria, etc., as

previsões podem ser razoavelmente fiáveis. É aqui que radica a base da informação

financeira prospectiva intermédia: trimestral, semestral ou anual, que sendo relativamente

fiável, contribui para diminuir as assimetrias da informação.

Necessidade de dados. A credibilidade do resultado da previsão está relacionada

com a informação disponível. Esta pode ter origem nas bases de dados da própria empresa

ou da organização, havendo, neste caso, uma história sobre o tema em estudo.

Noutras ocasiões, os dados são obtidos em organizações exteriores às empresas, pelo

que a qualidade das fontes de previsão económica e empresarial deve ser minimamente

cuidada para emprestar credibilidade ao resultado da previsão, não sendo esta concebível

sem a utilização de dados externos sobre a economia internacional, nacional, sector e

mercado. Nesta fase, os aspectos psicológicos relacionados com a aquisição e

processamento da informação desempenham um papel fundamental na definição da

utilidade da informação e da sua relevância para o processo de previsão.

Complexidade. Está relacionada com as características da própria empresa. A escala

e a avaliação de cada técnica, com base neste factor, podem assumir os valores de baixa,

média e alta complexidade.

Precisão. Esta característica está relacionada com o horizonte da previsão e,

simultaneamente, com a fiabilidade da base de dados. Por outro lado, «a precisão que se

exige a uma técnica é que seja directamente relacionada com o nível de pormenor

requerido. Nalguns casos um erro grande pode não ter importância, enquanto noutras



Cruzando Fronteras: Tendencias de Contabilidad Directiva para el Siglo XXI

- 6 / 18 -

situações um erro mínimo pode ser suficiente para criar graves problemas à empresa. A

escala inclui valores de bom, regular e mau» Alonso Rivas, 1982).

Tempo necessário. É o horizonte temporal que transcorre entre o pedido da previsão

e o momento em que a mesma se encontra disponível para integrar o processo de tomada de

decisões. Em termos de escala poderemos considerar o tempo reduzido, médio e alto.

Custo das previsões. Refere-se à análise custo-benefício, à escolha da técnica da

previsão. Podemos considerar custo insignificante, custo médio e custo elevado.

Nível de uso das técnicas de previsão. Trata-se de determinar o grau em que cada

técnica é utilizada na empresa. Esta pode ser reduzida, média e alta.

Assim, em relação às técnicas quantitativas, e com base nos perfis enumerados,

podemos cotejar os modelos baseados em séries ou modelos de extrapolação e os modelos

causais, através do seguinte quadro:
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Técnicas Horizonte Dados Complexidade Precisão Tempo Custo Utilizaçõe

s

1 – Séries

      Alisado

      Decomposição

      Dox-Jenkins

2 – Causais

      Regressão

      Modelos

      económicos

C.P.

C.P.

C.P.

C.P.

M.P.

C.P.

M.P.

L.P.

5

20

50

20

20

Baixa

Média

Alta

Média

Alta

Boa

Regular

Boa

Boa

Boa

Reduzido

Reduzido

Médio

Reduzido

Alto

I

I, C.M.

C.M.,

C.E

I, C.M.

C.M.,C.

E

Grande

Média

Reduzida

Média

Reduzida

Quadro 1. Tipos de Modelos

C.P.- Curto Prazo I – Insignificante
M.L. – Médio Prazo C.M. – Custo Médio
L.P. – Longo Prazo C.E. – Custo Elevado

3. Concepção de um Processo de Previsão

O processo de previsão é constituído, segundo Wilson (1996), por nove etapas.

Inicia-se com a definição clara do papel da previsão no processo de tomada de

decisões empresariais. Determina-se, seguidamente, o que se pretende prever e o nível de

decomposição desejado, bem como a sua dimensão temporal.

Os dados necessários à preparação de uma previsão podem ter uma origem interna e

externa. Necessitam, contudo, de ser referidos à mesma unidade de medida, agrupados,

características que podem requerer o concurso de cooperação entre as várias pessoas

envolvidas na preparação da base de dados.
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Especificação dos objectivos

Determinar o que é  
necessário prever 

Estabelecer  as dimensões 
temporais 

Consideração sobre os dados 

Eleição do modelo 

Avaliação do modelo 

Preparação da previsão

Apresentação da previsão

Seguimento dos resultados 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Figura 2.  Medidas de previsão

A selecção das medidas de previsão é uma tarefa indispensável e complexa, que

deve ter em conta os seguintes factores: tipo e quantidade dos dados disponíveis, urgência

da previsão, horizonte temporal da previsão e capacidade técnica das pessoas que preparam

as decisões.

A avaliação da previsão consiste em testar o método, sobretudo quando se possuem

dados históricos, e verificar a sua fiabilidade de previsão.

Se o método não proporcionar a exactidão desejada voltamos à fase antecedente.

Eleito o método ou o conjunto de métodos, é indispensável preparar um leque de

previsões tendo em conta a hipótese mais optimista, a hipótese menos optimista e a

hipótese mais provável.
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Seguidamente, a previsão é apresentada à direcção devendo ser comunicada para que

suscite confiança e permita, assim, ajudar o processo de tomada de decisões.

Confrontam-se, por fim, no decurso do processo as previsões com os dados reais,

discutindo-se as causas dos desvios.

Dentro do processo de previsões salientamos a problemática da selecção/avaliação

como uma das fases mais importantes do processo e que, seguidamente, vai ser analisada

mais pormenorizadamente.

4. Avaliação e Escolha dos Métodos de Previsão

Consideramos que não é possível  considerar qualquer técnica de previsão melhor do

que a outra, pelo que a sua selecção, segundo Alonso Rivas (1982), «não deve fazer-se por

uma das suas características, mas sim, pelo seu conjunto».

No mesmo sentido opina Pulido (1989), ao afirmar que «a tipologia das técnicas de

previsão não resolve, evidentemente, a eleição entre as variantes de uma mesma técnica,

entre técnicas correspondentes a determinada situação-tipo, ou, inclusivamente, entre

técnicas diferentes de utilização potencial».

Hanke (1996), ao seleccionar a técnica mais adequada, elege, como característica

fundamental, a obtenção de resultados que facilitem o processo de tomada de decisões, e

não a utilização de um processo matemático complicado.

Makridakis (1989) aponta seis características da decisão a ter em conta na escolha

do método:

Horizonte temporal. Período de tempo durante o qual a decisão terá impacto e

para o qual o gestor deve planear a afectação e selecção do modelo mais

apropriado de previsão.

Nível de detalhe. Ao seleccionar-se uma técnica de previsão para uma situação

específica deve-se ter em conta o nível de detalhe necessário à previsão.

Número de rubricas. O número maior ou menor de rubricas a ser previsto, bem

como as decisões a tomar determinarão os modelos de decisão.
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Controle/planeamento. O controle de gestão é feito por excepção como

procedimento geral. É necessário determinar o mais cedo possível se o

processo está fora de controle. No planeamento, geralmente, presume-se que

os padrões continuarão no futuro, dando-se, então, maior ênfase à

identificação desses padrões bem como à sua projecção.

Estabilidade. Em caso de situações estáveis os métodos de previsão quantitativos

devem ser utilizados, mas devem ser testados com frequência para nos

certificarmos da sua justeza.

Procedimento de planeamento existente. Como os gestores, de uma maneira

geral, oferecem resistência à mudança na organização, é importante que os

métodos de previsão avancem em aproximações evolutivas.

Não se atribuindo a nenhum método uma relevância sobre qualquer outro, a escolha

do “melhor” método tem sido objecto de inúmeras tentativas de medida que se situam no

absoluto, ou seja, sem referência real aos tipos de dados, ao sector e ao horizonte de

previsão.

Com efeito, Guerts (1988) aponta quatro critérios para avaliar o melhor modelo de

previsão:

— Facilidade de utilização
— Custo
— Desfasamentos toleráveis
— Fiabilidade

Em caso de igualdade de fiabilidade, a eleição do método de previsão deve dirigir-se

para o modelo de mais fácil utilização. Confrontando-se o Box-Jenkins com os modelos de

alisamento exponencial, a escolha deve dirigir-se para o segundo modelo. Se entrarmos em

linha de conta com os custos da previsão, pressupondo a mesma fiabilidade, na selecção

entre um modelo tipo BJ e um modelo econométrico, o primeiro modelo é preferível, pois

os seus custos de utilização são menores face ao facto de utilizar, somente, dados do

passado e, consequentemente, os custos de obtenção e a manipulação em computador serem

mais acessíveis.
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Ainda no caso da mesma fiabilidade, o gestor elegerá a previsão que demore menos

tempo a produzir.

A fiabilidade e a tolerabilidade dos desfasamentos são os dois mais importantes

critérios. Com efeito, as boas previsões não devem ser subestimadas nem sobrestimadas,

dando em ambos os casos origem a graves problemas de gestão, sobretudo a nível de

inventários. Assim, a medição do erro de previsão é necessária.

Wright (1986), Makridakis ( 1987), Jain (1988), Ruland (1988), salientam que a

avaliação das previsões deve ser considerada um elemento crítico do processo do controle,

apontando as seguintes técnicas de medida dos erros:

Desvio médio absoluto (DMA), representa-se pela seguinte equação matemática:

DMA = 
x i − F i 

i = 1 

n 

∑ 

n 
x i  – valores absolutos

F i  – valores previstos

n  – número de observações

Esta técnica mede a exactidão de uma previsão através da média dos seus erros

absolutos. É uma medida apropriada sempre que a função em estudo seja linear e simétrica,

e quando se pretende determinar o erro de previsão na mesma unidade da série original.

Outra técnica muito utilizada como medida de exactidão da previsão é o erro médio

quadrático (EMC):

EMC = 

x i − F i ( ) 2 

i = 1 

n 

∑ 

n 

Neste procedimento cada erro residual é elevado ao quadrado, penalizando, por isso,

os maiores erros orçamentais.

Os erros de previsão também podem ser calculados em percentagem. Assim, temos:
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Desvio médio absoluto em percentagem (DMAP):

DMAP = 

x i − F i 
x i i = 1 

n 

∑ 

n 

Desvio médio em percentagem(DMP):

DMP = 

x i − F i 

x i i = 1 

n 

∑ 

n 
Na primeira equação divide-se o erro absoluto pelo valor mal observado, e calcula-

se depois a média destes valores absolutos em percentagem. A segunda obedece ao mesmo

princípio.

Podemos, igualmente, recorrer a outros métodos1 para comparar os modelos de

previsão. Vamos analisar um deles:

A estatística U de Theil permite uma comparação dos métodos de previsões formais

com os modelos naïve2, e como utiliza o erro médio quadrático, amplia mais os erros

elevados do que os pequenos erros. Theil compara a antecipação da evolução (FPE) com a

evolução relativa real (APE) e leva a introduzir na expressão as previsões para o período

seguinte (i + i), ao lado das variações do período i:

U = 
FPE i + 1 − APE i + 1 ( ) 

2 

i = 1 

T − 1 

∑ 

APE 
i + 1 ( ) 2 

i = 1 

T − 1 

∑ 

como:

                                                          
1 Raiz quadrada do erro quadrado médio, coeficiente de variação, Durbin-Watson Statistic (D-W), U

de Theil, etc.
2 O modelo naïve clássico utiliza o último valor da série, o mais recente como valor de previsão no

período seguinte. Este modelo só é válido se não houver efeitos cíclicos, nem sazonais,
nem aleatórios.



Cruzando Fronteras: Tendencias de Contabilidad Directiva para el Siglo XXI

- 13 / 18 -

FPE i + 1 = 
F i + 1 − Xi

Xi
  variação relativa prevista

APE 
i + 1 

= 
X i + 1 − Xi

Xi
  variação relativa real

Substituindo Xi e Fi na equação inicial, teremos:

U = 

F i + 1 − X i ( ) 
2 

X i i = 1 

T − 1 

∑ 

X i + 1 − X i ( ) 
2 

X i i = 1 

T − 1 

∑ 

A interpretação dos valores de U pode ser resumida do seguinte modo:

n = 1, a técnica de previsão dá um resultado equivalente a um método que consistiria

em reflectir para a previsão o valor da última observação.

U < 1, o método em comparação é superior ao método naive.

U > 1, o modelo naive produz melhores resultados.

Consequentemente, para as previsões a curto e a médio prazo, podem ser aplicadas

várias técnicas quantitativas. No entanto, quando o horizonte temporal aumenta, há que

encontrar a técnica mais adequada.

Assim, «as médias móveis, a atenuação exponencial e os modelos Box-Jenkins não

permitem efectuar previsões  de mudança económica radicais, enquanto que os modelos

econométricos são mais úteis para este fim. Os modelos de regressão são apropriados para

os períodos de curto, médio e longo prazo. As projecções de média, médias móveis,

decomposição clássica e tendência são técnicas quantitativas apropriadas para horizontes

temporais de curto e médio prazo. As técnicas mais complexas de Box-Jenkins são,

igualmente, apropriadas para previsões de curto e médio prazo. Para horizontes mais

dilatados no tempo, usam-se com frequência métodos qualitativos» (Hanke, 1996).

Para aumentar a sua exactidão é costume utilizar-se a técnica da combinação de uma

ou mais previsões. É possível, assim, combinar modelos de séries cronológicas com
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modelos qualitativos, modelos causais com séries temporais, técnica qualitativa com

modelos causais. A selecção deve ser feita tendo presente não só a fiabilidade dos dados

que suportam as previsões, mas, igualmente, a competência da administração, custos,

software, etc. etc. Outra técnica de combinação utilizada é afectar pesos a cada um dos

modelos que a vão fundir, tendo presente a grandeza dos erros que os modelos produziram

no passado. Como corolário, é atribuído às previsões que produziram menos erros um peso

maior do que àquelas em que ocorreram erros maiores, conseguindo, assim, aumentar a

proporção da informação mais exacta. O peso a atribuir é função do erro quadrado médio e

do desvio-padrão de cada modelo.

Outra técnica relaciona-se com a média das melhores previsões, minimizando,

assim, o risco inerente a cada previsão. A característica da melhor previsão é atribuída

àquela que produzir  erros de menor grandeza.

Consequentemente, a combinação dos diferentes modelos de previsão proporciona

uma maior fiabilidade às técnicas de previsão com um custo marginal muito baixo (Russel,

1987).

5. As Técnicas para Enfatizar os Efeitos da Incerteza nas Previsões

A Análise da Sensibilidade. A análise da sensibilidade enfatiza os efeitos da

incerteza sobre as demonstrações financeiras previsionais. Como estas se apoiam em

hipóteses, a visão da situação financeira reflectida está estritamente relacionada com os

pressupostos em que assenta. Assim, «frequentemente, o analista deve modificar as

hipóteses e, por conseguinte, as projecções» (Frideson, 1996), o que permite criar vários

cenários e calibrar o impacto da mudança de hipóteses, na previsão.

O objectivo desta técnica, é de testar em termos da sensibilidade do valor actual, da

taxa interna de rentabilidade ou do resultado do exercício de um projecto, ou da entidade

como um todo, em relação às flutuações das suas variáveis. É o estudo das respostas do

modelo às mudanças no modelo(Tank Nielsen,1981).

Estas variáveis são designadas por factores críticos, variáveis críticas ou variáveis-

chaves porque têm um impacto imediato sobre a rentabilidade. Estes factores poderão ser
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de diversa ordem e dependerão do tipo de projecto ou empresa em análise e do ramo em

que se insere, das condições de mercado, evolução tecnológica, concorrência, etc. Por sua

vez as variações a considerar para os factores devem também ser escolhidas com uma dose

de realismo suficiente para dar consistência e significado à análise.

Assim, a análise de sensibilidade coloca os erros, que sempre estão subjacentes à

tomada de decisão em contexto de incerteza, em vários degraus (Kopczynski, 1997),

considerando a aplicação de múltiplas hipóteses às variáveis críticas consideradas

isoladamente ou consideradas em simultâneo.

Por isso, a análise de sensibilidade é objecto das seguintes críticas:

A extensão da análise de sensibilidade é frequentemente efectuada sem bases,

imperando somente o bom senso.

A análise de sensibilidade é feita em enquadramento ceteris paribos, o que quer

dizer que o modelo repousa na análise de variação de uma ou mais variáveis, mas

que tudo o resto se mantém. É, ainda, difícil verificar o impacto das várias

variáveis conjuntamente, porque o relacionamento entre as variáveis não é muito

conhecido, bem como o relacionamento entre as diferentes análises de

sensibilidade possíveis. A análise é feita no pressuposto de que os factores são

independentes.

É indiferente fazer 100 ou 2 análises de sensibilidade, porque a aplicação de mais ou

menos vezes do modelo, não conduz, geralmente, a uma melhor ideia do

relacionamento entre as variáveis.

De qualquer maneira, a regra geral subjacente a qualquer análise de sensibilidade,

impõe o enquadramento, no modelo, de todas as variáveis críticas possíveis e cujo

relacionamento possa ser medido. Só assim o output  obtido tem significado.

Por outro lado, a análise de sensibilidade deve trabalhar unicamente com variáveis

endógenas ao modelo e não com variáveis exógenas, quer de significado macro-económico

ou micro-económico, situação em que a previsão seria afectada com uma maior dose de

incerteza.
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Até agora falamos unicamente na análise de sensibilidade numérica, contudo,

segundo Richardson (1981), a análise de sensibilidade comporta mais duas componentes

essenciais: sensibilidade comportamental e política. Estas duas componentes estão

relacionadas com os modelos dinâmicos, que se caracterizam por estarem em contínua

mudança, e dizem respeito, respectivamente, às mudanças do comportamento exibidas no

modelo, face à alteração de qualquer parâmetro numérico ou quando qualquer formulação

alternativa é usada, e à sensibilidade das conclusões políticas do modelo em relação a um

seu parâmetro particular. A primeira componente é a mais utilizada nos modelos

financeiros e em todos os modelos quantitativos e refere-se às mudanças dos parâmetros,

pressupostos ou hipóteses, e às correlativas repercussões numéricas nas demonstrações

financeiras prospectivas.

Os factores que podem afectar a análise  de sensibilidade podem ser classificados em

(Tank-Nielson,1981):

Mudanças nos parâmetros. São as alterações inerentes às constantes do modelo,

incluindo os valores iniciados. A análise de sensibilidade numérica reflecte este

tipo de mudanças dos parâmetros no output, e são as mais utilizadas formas de

mudança examinadas pela análise de sensibilidade.

Mudanças estruturais. Referem-se às alterações relacionais entre as variáveis do

modelo.

Mudanças conjuntas de parâmetros e estruturas. Reflectem as mudanças

simultâneas já examinadas.

Apesar das suas limitações, a análise de sensibilidade numérica é a técnica, por

excelência, mais frequentemente utilizada na avaliação da informação financeira

prospectiva, podendo ser-lhe aplicada, ainda, a técnica das árvores de decisão e o método

Monte Carlo, que requer a afectação de probabilidades subjectivas a cada um dos

parâmetros ou a alguns deles.

Modelos Baseados na Teoria dos Jogos. Estes modelos pretendem realçar «o

conhecimento que o investidor tem do conhecimento de determinados factos específicos

que poderão vir a acontecer e que alterarão substancialmente as condições do projecto».
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Dentro da teoria dos jogos realçamos: o critério Maximax, o critério Maximin, o

critério de Laplace, o critério de Huzwicz e outros.

O primeiro escolhe a alternativa que na melhor hipótese proporciona o maior

resultado. No segundo critério, o objectivo é maximizar os mínimos. No terceiro critério,

atribui-se igual probabilidade aos diferentes acontecimentos possíveis, determinando-se o

resultado médio mais favorável. No último critério, pondera-se o resultado mais favorável e

o resultado mais desfavorável, escolhendo-se a alternativa que fornece a maior média

ponderada dos resultados mínimo e máximo.

6. Conclusões

A eleição de um modelo de previsão, alicerce dos sistemas contabilísticos em

ambiente de incerteza, é uma tarefa complexa. De facto, qualquer que seja o tipo de

organização onde estejamos inseridos, a previsão de comportamentos futuros constitui um

instrumento fundamental para a tomada de decisões. Neste campo, defrontam-se sa

correntes quantitativas e as correntes prospectivas,  utilizando, a primeira, de preferência os

modelos quantitativos formais, e as segundas, os modelos qualitativos. A contrução de um e

outros terá problemática própria, mão sendo hoje possível planificar a actividade de uma

empresa sem o recurso a previsões. Estas têm como característica fundamental o facto de,

geralmente, não serem exactas, são um elemento fundamental do processo de tomada de

decisões, pois permitem uma maior confiança na aproximação do futuro, que é sempre

incerto.
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