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TOMADA DE DECISAO

Antes de mais queria cordialmente saudar os caríssimos leitores que muito humildemente tem lido esta coluna  
cujo  objetivo é  associar 3 variáveis importantes a enumerar: conhecimento, inovação e  tecnologia.

Esta semana convido os a fazer uma análise superficial de um software utilizado como ferramenta para tomada 
de algumas decisões, de diferentes  naturezas.

No nosso dia-a-dia é muito frequente termos que tomar decisões sobre os mais variados assuntos , e porque 
não usar um software genérico, simples  e acessível como ajuda e suporte?
Assim  sendo  a minha proposta  para essa semana vai para o “DECISON OVEN”, desenvolvido pela   Dataland 
Software .

Um aplicativo muito simples, creio que apenas precisamos dedicar alguns minutos para poder perceber-lo e 
consequentemente manipula-lo. Tenho que confessar que para teste usei um exemplo básico que ainda assim 
espero poder ter sido elucidativo, de todas as maneiras para mais qualquer esclarecimento podemos aceder a 
página do criador e diretamente interagir com os mesmos, é gratuito e pode-se descarregar nos seguintes link:

http://www.decisionoven.com/download.html
http://www.decisionoven.com/
Em seguida passo a explicar os 3 passos fundamentais para o seu funcionamento:
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Na “figura 1” temos que introduzir os critérios de 
decisão, importância e a sua necessidade.

No teste acima escolhi um exemplo do tipo de sapato 
que necessitaria comprar, para tal tive como critérios 
a Dureza , Longevidade e Necessidades.

Na “figura 2” represento as opções que vou esco-
lher, sobre os artigos eu preciso tomar uma decisão, 
no meu caso foram vários tipos de calçado.

Na “figura 3” podemos analisar que o aplicativo 
aconselha-nos  (sempre tendo como base as 
pré-condições introduzidas pelo utilizador )que o 
melhor para mim dado os meus parâmetros ou 
critérios introduzidos seria escolher comprar sapati-
lhas em detrimento de sapatos de pele ou chinelos.

Gostaria  antes de terminar relembrar que os aplica-
tivos ou os softwares publicados apenas servem para 
demonstrar que os empreendedores podem sempre 
usar opções de informática para alavancar o seu 
negócio, e que qualquer interesse ou duvida ou 
intenção de compra, devera passar pelos meios 
oficiais para o efeito.
 
Eventualmente a Linha de Apoio do portal “ABC do 
Empreendedor” é a via ideal para entrar e contacto 
comigo e juntos encontrarmos a melhor opção para 
as suas necessidades.

Saudações tecnológicas a todos.  


