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RESUMO 
 
 

ABORDAGEM PARA PROSPECÇÃO DE CENÁRIOS EM INSTITUTO DE 
PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO 

 
 

AUTOR: Rafael Marcuzzo 
ORIENTADOR: Prof. Dr. Julio Cezar Mairesse Siluk 

 
 

Através da realização de projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação foram 
possíveis diversos avanços tecnológicos na sociedade, proporcionados pela geração 
e aplicação de conhecimentos de forma sistematizada. Esses projetos são 
materializados, geralmente, em instituições especializadas no desenvolvimento de 
soluções científicas de alto nível, visando incrementar um poderio intelectual e 
material empresarial, governamental ou social. Dentro das organizações, tendo em 
vista a atual competitividade cada vez mais globalizada, o processo decisório é uma 
ação fundamental. Nessa perspectiva de busca pela melhoria contínua, torna-se 
imprescindível a visão de futuro por parte de gestores e pesquisadores bem como da 
indústria, para que trabalhem de forma integrada e articulada. Além disso, governos e 
empresas têm sofrido diante de crises políticas e econômicas que, com o uso de 
técnicas como a análise estrutural e a prospecção estratégica, seriam possíveis de 
serem premeditadas e melhor geridas. Diante disso, essa Dissertação de Mestrado 
propõe uma abordagem para prospecção de cenários para o Instituto de Redes 
Inteligentes da Universidade Federal de Santa Maria, que realiza atividades de 
pesquisa, desenvolvimento e inovação. Esta pesquisa é baseada em uma revisão 
bibliográfica e documental sobre as características do setor, inteligência competitiva e 
prospecção de cenários. O trabalho elencou um conjunto de 54 variáveis de impacto 
no sistema estudado, identificou nove variáveis-chave para receberem atenção 
prioritária e os 10 grupos de atores comandantes das mesmas. Através da 
identificação dos objetivos desses atores, demonstrou-se uma estrutura de relações 
de poder que pode ser levada em consideração na criação de enredos no presente e 
para o futuro. A pesquisa compila diversos aspectos estratégicos e a forma como 
essas informações podem ser visualizadas para potencializar o entendimento do 
sistema concernente ao Instituto de Redes Inteligentes. 
 
Palavras-chave: Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação. Prospecção Estratégica. 
Inteligência Competitiva. Método de Cenários. Redes Inteligentes. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ABSTRACT 
 
 

 SCENARIO PROSPECTING APPROACH IN INSTITUTE FOR RESEARCH, 
DEVELOPMENT, AND INNOVATION 

 
 

AUTHOR: Rafael Marcuzzo 
ADVISOR: Prof. Julio Cezar Mairesse Siluk, PhD 

 
 

Through the realization of research, development and innovation projects, several 
technological advances in society were possible, provided by the generation and 
application of knowledge in systematized way. These projects are generally 
materialized in specialized institutions in the development of high-level scientific 
solutions aimed at increasing intellectual and material corporate, governmental or 
social power. Within organizations, in view of the current increasingly globalized 
competitiveness, the decision-making process is fundamental. In this perspective of 
search for continuous improvement, it is essential the vision of the future by managers 
and researchers as well as the industry, so that they work integrated and articulated. 
In addition, governments and companies have suffered from political and economic 
crises that, with the use of techniques such as structural analysis and strategic 
prospecting, would be possible to be premeditated and better managed. Therefore, 
this dissertation project proposes an approach to scenario exploration for the Institute 
for Smart Grids at Federal University of Santa Maria, which carries out research, 
development and innovation activities. This research is based on a bibliographical and 
documentary review on the characteristics of the sector, competitive intelligence and 
scenario exploration. This work listed a set of 54 variables of impact in the system 
studied, identified nine key variables to receive priority attention and the 10 groups of 
actors that command them. Through the identification of the objectives of these actors, 
a structure of power relations has been demonstrated that can be taken into account 
in the creation of present and future scenarios. This dissertation compiles several 
strategic aspects and how this information can be visualized to enhance the 
understanding of the research, development and innovation environment for the 
Institute for Smart Grids. 
 
Keywords: Research, Development and Innovation. Strategic Foresight. 
Competitiveness Intelligence. Scenario Method. Smart Grids. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A economia brasileira tem enfrentado um período desafiador, sobretudo no que 

tange ao crescimento sustentado do setor industrial, seriamente afetado pela falta de 

processos inovadores e perda de competitividade frente a outros países. Esse 

problema tem como algumas de suas causas os altos custos de produção no Brasil, 

considerando-se a alta carga tributária e as instabilidades políticas (GONDIM, 2016). 

Em tese, há consenso na academia, no governo e na sociedade de que o 

crescimento econômico com equidade depende do fortalecimento, expansão, 

consolidação e integração de um sistema nacional de ciência, tecnologia e inovação. 

Entretanto, o distanciamento entre as atuações dos entes envolvidos nesse sistema e 

a teoria existente é um fator comum do sistema brasileiro de inovação. A experiência 

histórica e a de outros países demonstra que a geração de riqueza, emprego, renda 

e oportunidades, juntamente com a diversificação produtiva e o aumento do valor 

agregado na produção de bens e de serviços, depende diretamente do fortalecimento 

das capacidades de pesquisa e de inovação do País (BRASIL, 2015).  

Com os progressos provenientes da Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação 

(PD&I), engenheiros e pesquisadores têm se comunicado cada vez mais 

frequentemente com pessoas externas ao seu ambiente habitual, como investidores 

que desejam avançar em processos de PD&I (ABE et al., 2009). Adicionalmente, os 

cidadãos, assim como os stakeholders, estão em crescente demanda por participar 

do planejamento das decisões que afetam a si mesmos e as suas comunidades, tanto 

em escala local como global (VOINOV et al., 2016). 

Diante disso, é factível que o desenvolvimento de inovações depende de 

inúmeras competências de ordens técnica, organizacional e gerencial, e as 

organizações que trabalham com PD&I devem estar avançadas com relação aos seus 

processos estratégicos se quiserem vencer os desafios tecnológicos futuros e gerar 

vantagens competitivas (EMBRAPII, 2014). Ademais, a missão do planejamento nas 

organizações é, além de prestar séria atenção para os desafios atuais e prover 

abordagens temporárias para tal, pensar sobre os desafios futuros e como prevenir-

se a eles (SADOOGI; NAJAFZADEH, 2016). Nessa perspectiva, para atingir um bom 

desempenho no delineamento de cenários futuros, é necessário utilizar instrumentos 

que definam estruturalmente um sistema sob estudo, a fim de construir procedimentos 

para modelar os seus relacionamentos internos e externos (BATTISTELLA, 2014). 
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Os sistemas de PD&I estão mais complexos do que a 50 anos atrás e serão 

mais ainda no futuro. Atualmente a arte de pesquisar envolve, geralmente, instituições 

de ensino superior e/ou outras instituições, públicas ou não, voltadas para o 

desenvolvimento de inovações. Porém, mudanças radicais são esperadas em termos 

de como as pesquisas são financiadas, organizadas e realizadas (AMANATIDOU; 

SARITAS; LOVERIDGE, 2016). Assim, as instituições voltadas para a pesquisa 

merecem atenção e incentivo para que consigam crescer e prosperar.  

Além disso, o ritmo de mudança da década de 2020 desafiará os métodos 

tradicionais de planejamento organizacional. E a maioria das organizações está mal 

preparada para lidar com este novo mundo de turbulência (RINGLAND, 2010). Uma 

forma de precaver-se contra essas questões do ambiente empresarial se dá através 

da prospecção estratégica, um método flexível que identifica oportunidades para a 

inovação, de modo a propiciar uma visão de cenários futuros resilientes a ambientes 

ameaçadores (DA SILVA SOUZA; TAKAHASHI, 2012). E para construir uma 

capacidade organizacional de prospecção que tenha sinergia com a melhoria 

contínua, deve-se combinar métodos e técnicas de maneira interdependente 

(SCHOEMAKER; TETLOCK, 2016; IDEN; METHLIE; CHRISTENSEN, 2016). 

Nesse contexto, tem-se as ferramentas para prospecção estratégica de 

cenários, inspiradas por rigor intelectual que encoraja as pessoas a fazerem as 

questões certas (relevantes) e ajuda a reduzir incoerências e incertezas. O principal 

objetivo é ajudar os atores envolvidos a construir projetos participativos e concretos 

que envolvam indivíduos ou grupos (DURANCE; GODET, 2010). Dessa forma, a 

construção de um modelo de prospecção de cenários pode incrementar a inteligência 

competitiva e contribuir significativamente para institutos de pesquisa, 

desenvolvimento e inovação. 

 

1.1 FORMULAÇÃO DO PROBLEMA 

 

Tendo em vista o mercado globalizado que as evoluções tecnológicas têm 

proporcionado, as empresas e organizações devem estar em sintonia interna e 

também com seus ambientes envolventes. Nessa visão dinâmica dos eventos e 

objetos que circundam um determinado sistema, campo de estudos científicos que 

pode ser atendida pela área de Engenharia de Produção, a integração de fatores 

técnicos e humanos, como o julgamento probabilístico por especialistas, se faz 



 

 

13 

pertinente (NETO; LEITE, 2010). A participação de pessoas com proatividade e anseio 

para realização de melhorias com efeitos duradouros, de longo prazo, é essencial. 

Por vezes, mesmo que a atuação organizacional presuma uma linearidade 

estratégica e tática, podem haver mais divergências do que convergências, o que 

pode causar um ambiente menos produtivo, porém oportuno para melhorias. Então, 

para os gestores é preciso estar atento as particularidades internas e externas do 

negócio e aos fatos do presente e ter em vista acontecimentos possíveis do futuro, 

para tornarem-se mais competitivos. Entretanto, não são todas as organizações que 

possuem a inteligência necessária para planejar racionalmente e, menos ainda, são 

as que detém o conhecimento de maneiras para sistematizar esse raciocínio. 

Portanto, tem-se a necessidade de expandir formas de planejamento organizacional 

com vistas ao futuro. 

Considerando o contexto apresentado, o seguinte problema de pesquisa é 

proposto: como é possível organizar uma abordagem para realizar a prospecção de 

cenários em um instituto de pesquisa, desenvolvimento e inovação para incrementar 

sua inteligência competitiva? 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

Para alcançar respostas ao problema apresentado, este estudo tem como 

objetivo geral propor uma abordagem para prospecção de cenários em instituto de 

pesquisa, desenvolvimento e inovação com vistas a auxiliá-lo em seu planejamento 

estratégico. 

Especificamente, os objetivos são: 

a) definir os instrumentos a serem utilizados na construção do modelo; 

b) estudar o ambiente e o contexto relacionados a PD&I; 

c) testar a abordagem proposta; 

d) apresentar alternativas de cenários para o sistema estudado. 

 

1.3 JUSTIFICATIVA E IMPORTÂNCIA 

 

Países e instituições avançados colocam, cada vez mais, ênfase em processos 

de estudos do futuro (foresight), que criam espaços de diálogo estruturado com foco 

em inovações sistêmicas ou transformadoras (CGEE, 2014). Na esfera sistêmica, os 
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problemas que envolvem a Engenharia de Produção transcendem as demarcações 

clássicas das ciências de base da engenharia. Os fatores humanos, sociais e 

ecológicos demandam uma abordagem mais ampla dos problemas tratados sob pena 

de se obter uma solução parcial (NETO; LEITE, 2010). A definição de sistema está 

diretamente relacionada a interação entre as partes e o todo, emergindo da percepção 

de que na natureza a maioria dos fenômenos segue uma dinâmica complexa e não 

linear. 

No Brasil, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), órgão que utiliza 

o documento de patente como fonte de informação tecnológica e estatística para 

aperfeiçoar, disseminar e gerir o sistema brasileiro de concessão e garantia de direitos 

de Propriedade Intelectual (PI). Nesses casos, podem ser utilizadas metodologias 

prospectivas (MAYERHOFF, 2009), como exemplifica o Quadro 1. 

 

Quadro 1 – Prospecção estratégica no Brasil 

 

Nº 
Atividade de 
prospecção 

Ano Temas estudados Métodos utilizados 

1 
Programa 
Prospectar 

2000 
- 

2003 

Aeronáutica, agricultura, 
energia, saúde, recursos 
hídricos, materiais, espaço, 
telecomunicações e TI 

Brainstorming, Delphi e 
priorização 

2 

Programa 
Brasileiro de 
Prospecção 
Tecnológica 
(para 2016) 

2002 
Construção civil, indústria 
têxtil e de vestuário, plástico, 
madeira e mobília 

Análise de fatores 
críticos, análise de 
impactos cruzados e de 
tecnologias-chave, 
modelagem e cenários 

3 

Projeto Brasil 
3 Tempos 
(para 2007, 
2015 e 2022) 

1998 
- 

2005 

Tendências em sete 
dimensões: institucional, 
econômica, sociocultural, 
regional, de conhecimento, 
ambiental e global 

Analise conjuntural, 
análise de impactos 
cruzados, Delphi, 
análise retrospectiva, 
cenários e simulações 

4 

Prospecção 
Tecnológica 
Setorial e 
Regional 
(CGEE) 

2002 
- 

2007 

Materiais avançados, 
biocombustíveis, 
biotecnologia, mudanças 
climáticas, energia, recursos 
hídricos e nanotecnologia 

Brainstorming, Delphi, 
questionários, 
workshops, etc. 

 
Fonte: Adaptação de Chan e Daim (2012). 

 

Para o Brasil, cujo desenvolvimento socioeconômico ainda é incompleto, um 

dos grandes desafios é aumentar a competitividade da indústria nacional, o que 
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depende em grande parte da sua capacidade inovadora (CGEE, 2016). Tal premissa 

depende do aumento dos investimentos empresariais em pesquisa, desenvolvimento 

e inovação (PD&I) e do estímulo aos projetos de maior/melhor conteúdo tecnológico - 

mais arriscados, mas que compensam - pois adicionam barreiras mais robustas contra 

a concorrência e podem produzir maior impacto econômico (EMBRAPII, 2015). 

A prospecção de cenários tem um grande potencial de contribuir para o 

sucesso de uma empresa, pois lida com técnicas voltadas para o estudo do futuro e 

para a tomada de decisões estratégicas, frequentemente permeando métodos 

qualitativos (IDEN; METHILE; CHRISTENSEN, 2016). Durance e Godet (2010), 

analisando as mais de 30 aplicações reais realizadas em empresas e na 

administração pública, concluem que a criação da prospectiva contribuiu para 

estimular o pensamento estratégico e a comunicação interna, melhorar a flexibilidade 

de resposta às incertezas ambientais, melhorar a preparação para possíveis falhas do 

sistema e reorientar as opções políticas de acordo com os cenários futuros possíveis. 

Os estudos prospectivos mais impactantes relatados foram os casos “Firmas em 

atraso” (1978), “Transporte aéreo em Paris” (1990) e “A indústria nuclear no ano 2000” 

(1978) (GODET, 1994). 

Ademais, o nível de confiança que os cidadãos têm nas instituições que estão 

introduzindo um projeto potencial é essencial para o sucesso das atividades 

participativas e, eventualmente, para o próprio projeto (VOINOV et al., 2016). Nessa 

esfera de relacionamento, para que institutos de pesquisa e empresas se aproximem 

e firmem mais acordos de projetos, mais complexos e significativos, é necessário que 

ambos apresentem uma visão estratégica do futuro que circunde seus meios de 

atuação, antecipando-se às tendências futuras (CGEE, 2014). 

Do ponto de vista acadêmico, uma bibliometria verificou o estado da arte e o 

arcabouço teórico clássico sobre o tema da pesquisa. Foram realizadas pesquisas 

nas bases de artigos Web of Science, Science Direct, Emerald, Scopus e IEEE, com 

as palavras-chave ”scenario planning”, ”scenario method”, ”strategic foresight”, 

”competitive intelligence”, ”research, development and innovation” e ”smart grids”, e 

combinações entre elas, para o período de 2008 a 2017, conforme a Figura 1. 

O processo seletivo dos artigos ocorreu em duas etapas. A primeira filtragem 

foi baseada na conformidade de títulos e resumos e selecionou 119 resultados. Esses 

artigos sofreram uma segunda filtragem (leitura completa) e resultaram em um rol de 

14 artigos, considerados os mais adequados à contextualização dessa pesquisa. 
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Figura 1 – Passos seguidos na identificação da literatura 

 

 
 
Fonte: Autor.  

 

Os 14 artigos selecionados como correlatos a presente pesquisa estão 

elencados no Quadro 2. Verifica-se que o tema vem sendo pesquisado e publicado 

em periódicos de alto impacto. Dos 14 artigos, 12 tem Fator de Impacto JCR®, com 

uma média de 3,402, sendo esse valor considerado alto para a Área de Avaliação 

Engenharias III da CAPES. Além disso, a média de citações dos mesmos é de 9,89. 

 
Quadro 2 – Pesquisa bibliométrica 

 (continua) 

Autoria Ano Título Periódico 

Stewart, T.J.; 
French, S. e Rio, 

J. 
2013 

Integrating multicriteria decision 
analysis and scenario planning – 

Review and extension 
Omega 

Schoemaker, 
P.J.H.; Day, G.S. 

e Snyder, S.A. 
2013 

Integrating organizational 
networks, weak signals, strategic 

radars and scenario planning 

Technological 
Forecasting and 
Social Change 

Gerst, M.D.; 
Wang, P. e 

Borsuk, M.E. 
2013 

Discovering plausible energy and 
economic futures under global 
change using multidimensional 

scenario discovery 

Environmental 
Modelling & 

Software 

 

”scenario planning”, ”scenario method”, ”strategic 
foresight”, ”competitive intelligence”, ”research, 

development and innovation” e ”smart grids”  

2008 - 2016 

Engineering 

Business, Management and Accouting 

Decision Science 

Energy 

Artigos 119 resultados 

Web of Science, Science Direct, 
Emerald, Scopus e IEEE 

Impact Factor 
JCR 

bases  
de  
dados 

palavras-
chave 

grandes 
áreas 

tipos de texto 

 14 artigos 

filtro 1 filtro 2 

período 
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Quadro 2 – Pesquisa Bibliométrica 

(continuação) 

Autoria Ano Título Periódico 

Fan, Z.; Kulkarni, 
P.; Gormus, S.; 
Efthymiou, C.; 
Kalogridis, G.; 

Sooriyabandara, 
M.; Chin, W. H. 

2013 

Smart grid communications: 
Overview of research challenges, 

solutions, and standardization 
activities 

IEEE 
Communications 

Surveys & 
Tutorials 

Edgar, B.; 
Abouzeedan, A.; 

Hedner, T.; 
Maack, K. e 

Lundqvist, M. 

2013 
Using scenario planning in regional 

development context: the 
challenges and opportunities 

World Journal of 
Science, 

Technology and 
Sustainable 

Development 

Greiner, R.; Puig, 
J.; Huchery, C.; 

Collier, N. e 
Garnett, S.T. 

2014 
Scenario modelling to support 
industry strategic planning and 

decision making 

Environmental 
Modelling & 

Software 

Dixon, T.; Eames, 
M.; Britnell, J.; 
Watson, G.B. e 

Hunt, M. 

2014 

Urban retrofitting: Identifying 
disruptive and sustaining 

technologies using performative 
and foresight techniques 

Technological 
Forecasting and 
Social Change 

O’Mahony, T. 2014 
Integrated scenarios for energy: A 

methodology for the sort term 
Futures 

Meissner, P. e 
Wulf, T. 

2015 

The development of strategy 
scenarios based on prospective 

hindsight: An approach to strategic 
decision making 

Journal of 
Strategy and 
Management 

Dantas, G. de A.; 
de Castro, N.J.; 

Brandão, R.; 
Rosental, R. e 
Lafranque, A. 

2016 

Prospects for the Brazilian 
electricity in the 2030s: Scenarios 

and guidelines for its 
transformation 

Renewable and 
Sustainable 

Energy Reviews 

Lucena, A.F.P.; 
Clarke, L.; 

Schaeffer, R.; 
Szklo, A.; 

Rochedo, P.R.R.; 
Nogueira, L.P.P.; 

Daenzer, K.; 
Gurgel, A.; 
Kitous, A. e 
Kober, T. 

2016 
Climate policy scenarios in Brazil: 

A multi-model comparison for 
energy 

Energy 
Economics 

Horner, N.; 
Oliveira, A.G. de 
P.; Silberglitt, R.; 

Poppe, M.K. e 
Rocha, B.B. 

2016 
Energy foresight scenarios and 

sustainable energy policy in Brazil 
Foresight 
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Quadro 2 – Pesquisa bibliométrica 
(conclusão) 

Autoria Ano Título Periódico 

Opait, G; Bleoju, 
G.; Nistor, R.; 
Capatina, A. 

 

2016 
The influence of competitive 

intelligence budgets on 
informational energy dynamics 

Journal of 
Business 
Research 

Da Silva, W.M.; 
Cia, J.; Castro, 
E.R.D.; Santos, 
D.B.; Moraes, 

D.C.D. 

2016 
A platform for evaluating RD&I 
projects considering intangible 

gains in energy industry 

IEEE Latin 
America 

Transaction 

 
Fonte: Autor. 

 

A análise bibliométrica demonstrou que há atenção sendo dada ao tema desta 

pesquisa, porém nenhum com objetivo igual, apenas metodologias semelhantes. 

Como por exemplo, em Schoemaker, Day e Snyder (2013); Gerst, Wang e Borsuk 

(2013) e O’Mahony (2014), que discutiram o planejamento de cenários em nível 

governamental, apresentando algumas questões de desenvolvimento político no setor 

de energia. Para tal, utilizaram o planejamento de cenários e a inteligência dos 

negócios para monitorar e escanear sinais importantes do ambiente, com vistas a 

selecionar opções estratégicas e operacionais em resposta às rápidas mudanças 

vislumbradas para o futuro. 

Já os trabalhos de Edgar et al. (2013); Greiner et al. (2014) e Dixon et al. (2014), 

analisaram e exemplificaram a utilização do planejamento de cenários para promover 

a inovação em contextos regionais, baseando-se em estudos de casos de sistemas 

de inovação. Dixon et al. (2014) foi mais a fundo e examinou os desafios tecnológicos 

do espaço urbano em municípios populosos de uma visão prospectiva. 

Em Meissner e Wulf (2015) e Opait et al. (2016), houveram propostas de 

planejamento de cenários no contexto organizacional privado. O primeiro estudo 

discutiu aspectos cognitivos da prospecção para incrementar a inteligência 

competitiva de duas empresas (Nokia e Statoil) baseado em uma análise anterior na 

empresa Rolls-Royce. Já Meissner e Wulf (2015), apresentaram uma análise 

estatística dos orçamentos de inteligência competitiva de uma empresa considerando 

os atuais concorrentes e suas tendências para o futuro. 

Dantas et al. (2016), Lucena et al. (2016), Horner et al. (2016) e Da Silva et al. 

(2016) abrangeram o contexto brasileiro. O primeiro trabalho examinou as 
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características do setor elétrico avaliando a incerteza inerente nos padrões de uso de 

energia, a expectativa de expansão do suprimento de eletricidade, a taxa de 

desenvolvimento, a propagação de redes inteligentes, a inserção de veículos elétricos, 

tendências comerciais e regulatórias, assim como a estrutura futura do ambiente de 

negócios. O trabalho de Da Silva et al. (2016) propôs uma plataforma para seleção e 

classificação de projetos de PD&I para uma indústria brasileira do setor de energia em 

busca de uma abordagem prospectiva. 

No Instituto de Redes Inteligentes também são realizados diversos estudos de 

mestrado e doutorado, como por exemplo uma dissertação que visou estruturar um 

modelo de gestão baseado em indicadores para o próprio instituto (GARLET, 2017) e 

teses que estudam a operação de transformadores de energia elétrica e células 

fotovoltaicas, entre outros projetos. 

Conclui-se, então, que poucos trabalhos apresentam relacionamento entre a 

prospecção de cenários e instituições de PD&I, como é a proposta da presente 

dissertação. Dessa forma, garante-se uma relevante contribuição científica para a 

área da prospecção estratégica e o uso de métodos de cenários. 

 

1.4 ESTRUTURA DA PESQUISA 

 

Para possibilitar uma visão sistêmica da Dissertação, a Figura 2 apresenta a 

estrutura dos seus capítulos. 

No Capítulo 1, há a introdução do assunto, contextualizando os aspectos 

essenciais que nortearão o estudo. Através da justificativa é verificada a consistência 

do trabalho e na sequência é dada objetividade ao mesmo, com a definição do que se 

buscará realizar.  

No Capítulo 2, contempla-se o referencial teórico que será utilizado como base 

para a construção da abordagem proposta, permeando os conhecimentos a respeito 

de pesquisa, desenvolvimento e inovação, inteligência competitiva e prospecção de 

cenários, além da proposta de abordagem, foco do estudo. 
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Figura 2 – Estrutura da pesquisa 

 

 

 
Fonte: Autor. 

 

O Capítulo 3 apresenta a metodologia do trabalho, compreendendo a 

classificação da pesquisa e a descrição do objeto de estudo e dos instrumentos que 

serão utilizados.  

No Capítulo 4, há a análise e discussão dos resultados da delimitação do 

sistema e sua envolvente, da compilação e seleção das variáveis essenciais e das 

estratégias dos atores significantes para um instituto de pesquisa, desenvolvimento e 

inovação, verificando sua eficácia frente ao problema de pesquisa e aos objetivos 

propostos.  

O Capítulo 5 apresenta as considerações finais resultantes da pesquisa, além 

de demonstrar suas limitações e sugestões para estudos posteriores. 

 

 

 

IntroduçãoCapítulo 1

Capítulo 2

Capítulo 3

Capítulo 4

Capítulo 5 Conclusões

Pesquisa, 
Desenvolvimento 

e Inovação

Inteligência 
Competitiva

Prospecção 
de Cenários

Ferramentas para 
Prospecção de 

Cenários

Referencial Teórico

Enquadramento 
Metodológico

Procedimento 
Metodológico

Objeto de 
Estudo

Metodologia

Resultados e Discussões

Sistema e sua
Envolvente

Estratégia
dos Atores

Variáveis
Essenciais



 

 

21 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Este capítulo trata dos principais conceitos para a fundamentação teórica e 

consequente desenvolvimento dessa Dissertação. Analisando o objetivo geral 

proposto, julga-se importante uma contextualização inicial a respeito de pesquisa, 

desenvolvimento e inovação apresentando as atividades que os concernem e os 

principais desafios para o seu desenvolvimento a níveis global e empresarial. Assim, 

a primeira seção estabelece o embasamento necessário para elucidar as 

particularidades dessa área.  

A segunda seção aborda aspectos da inteligência competitiva, suas definições 

e meios para realização, bem como sua importância no atual contexto competitivo em 

que as organizações estão inseridas. Apresenta-se também, como a inteligência 

competitiva está genericamente relacionada aos modelos de gestão nas 

organizações, relacionando as etapas do planejamento dos negócios com a atividade 

de prospecção estratégica. 

Na terceira seção, é realizado um levantamento sobre prospecção estratégica, 

teoria de foco, explicando suas principais definições e integração com a elaboração 

de cenários. Diante do constructo dessa base teórica, são apresentadas as 

ferramentas que moldarão a proposta de abordagem para prospecção de cenários em 

instituto de pesquisa, desenvolvimento e inovação para elevar sua inteligência 

competitiva. 

 

2.1 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO  

 

A ciência, a pesquisa e a inovação, são importantes motores da transformação 

econômica e social dos países. Tendências recentes indicam que a Pesquisa e 

Inovação (P&I) está se tornando cada vez mais interconectada, com características 

globais e locais simultaneamente, resultando no desenvolvimento de um mundo 

multipolar (AMANATIDOU; SARITAS; LOVERIDGE, 2016; WIPO, 2016). Nessa 

dinâmica, a busca por novas possibilidades de transformar o conhecimento em 

inovação – e em riqueza, por consequência – envolve inúmeros atores, como 

academia, setor empresarial, categorias profissionais, entidades do terceiro setor, 

cidadãos, agências de fomento, elaboradores de políticas, governo, mídia e grupos 

voluntários (CGEE, 2016; WIPO, 2016).  
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Projetos de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I), envolvem 

processos que devem estar em sintonia estratégica com a indústria, a fim de atingir 

determinados objetivos concretos, propor novas questões significativas e, assim, 

novas áreas de pesquisa. Destarte, a própria pesquisa aplicada está produzindo 

novas áreas de pesquisa (KANTOLA; KETTUNEN, 2012). Já a inovação, sintetizando-

a, trata do culminar de uma forte rede global que, quando combinada com os 

conhecimentos locais, forja uma compreensão das necessidades e da dinâmica dos 

mercados, desencadeando um constante fluxo de ideias (WIPO, 2016). 

A realização de atividades de PD&I é fundamental para a inserção em cadeias 

mundiais de produção, com maior valor agregado. A experiência de países inovadores 

demonstra que, as parcerias entre as instituições de pesquisa tecnológica e as 

empresas industriais são importantes elos do sistema de inovação para estimular 

projetos de maior complexidade e suprir as lacunas do setor empresarial (EMBRAPII, 

2015). 

Além disso, classificações internacionais dos níveis de inovação das nações 

são realizadas anualmente pelo órgão World Intellectual Property Organization 

(WIPO) – em livre tradução “organização mundial da propriedade intelectual”. Essas 

avaliações são sintetizadas no chamado Global Innovation Index (GII) – em livre 

tradução “índice global de inovação”, e levam em consideração a capacidade e os 

resultados da inovação nas nações, utilizando aproximadamente 80 indicadores que 

incluem diversos contextos, como capital humano, desempenho de universidades e 

dimensões internacionais das patentes.  

O Brasil apresenta uma trajetória contínua de distanciamento dos países 

considerados mais inovadores e, para a próxima década (índices 2018) as previsões 

são de pouca melhoria, conforme demonstra o Quadro 3. Uma das causas para o 

Brasil não ter uma performance muito boa no quesito inovação é o cenário econômico 

interno (metas de inflação, câmbio flutuante, superávits primários e cortes das 

despesas) que tende a prejudicar a efetividade das políticas industriais e de inovação. 

Isso não significa que os esforços nessa direção serão em vão, mas quer dizer que 

recursos públicos para PD&I devem ser usados estrategicamente (CGEE, 2016). 
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Quadro 3 – Índices globais de inovação (2011 – 2018) 

 

 
 
Fonte: Adaptação de Cornell University, INSEAD, WIPO (2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 

2011). 

 

Outras características do Brasil são a ineficiência tática e operacional em 

alguns ramos do sistema de inovação brasileiro. Como por exemplo, o Brasil não tem 

uma instituição específica para lidar com fontes de energias renováveis não 

convencionais. O Ministério de Minas e Energia (MME) é o órgão governamental 

responsável pela definição da política energética, gestão de atividades relacionadas 

à pesquisa e levantamento de fundos para pesquisa (DE MELO; JANNUZZI; BAJAY, 

2016). É necessário, então, uma clara definição dos objetivos específicos dos fundos 

públicos, para que sejam reconhecidas as diversas condições econômicas das 

regiões em que estão sendo implementados (MUNARI; ROSCHI, 2015). Além das 

definições, é preciso execução e fiscalização à altura. 

Tendo em vista que a excelência científica é um motor crítico de descoberta de 

oportunidades e geração de resultados sinérgicos entre pesquisa e indústria (D’ESTE 

País Pontos Nº País Pontos Nº País Pontos Nº País Pontos Nº

Suíça 68,40 1 Suíça 67,29 1 Suíça 66,28 1 Suíça 68,30 1

Holanda 63,32 2 Suécia 63,82 2 Suécia 63,57 2 Reino Unido 62,42 2

Suécia 63,03 3 Holanda 63,36 3 Reino Unido 61,93 3 Suécia 62,40 3

Reino Unido 60,13 4 EUA 61,40 4 EUA 61,40 4 Holanda 61,58 4

Cingapura 59,83 5 Reino Unido 60,89 5 Finlândia 59,90 5 EUA 60,10 5

EUA 59,81 6 Dinamarca 58,7 6 Singapura 59,16 6 Finlândia 59,97 6

Finlândia 59,63 7 Cingapura 58,69 7 Irlanda 59,03 7 Singapura 59,36 7

Dinamarca 58,39 8 Finlândia 58,49 8 Dinamarca 58,45 8 Irlanda 59,13 8

Alemanha 58,03 9 Alemanha 58,39 9 Holanda 58,29 9 Luxemurgo 59,02 9

Irlanda 57,19 10 Irlanda 58,13 10 Alemanha 57,94 10 Dinamarca 57,70 10

Brasil 33,44 64 Brasil 33,10 69 Brasil 33,19 69 Brasil 34,95 70

País Pontos Nº País Pontos Nº País Pontos Nº País Pontos Nº

Suíça 64,78 1 Suíça 66,60 1 Suíça 68,20 1 Suíça 63,82 1

Reino Unido 62,37 2 Suécia 61,40 2 Suécia 64,80 2 Suécia 62,12 2

Suécia 62,29 3 Reino Unido 61,20 3 Singapura 63,50 3 Singapura 59,64 3

Finlândia 60,67 4 Holanda 61,10 4 Finlândia 61,80 4 China 58,80 4

Holanda 60,59 5 EUA 60,30 5 Reino Unido 61,20 5 Finlândia 57,50 5

EUA 60,09 6 Finlândia 59,50 6 Holanda 60,50 6 Dinamarca 56,96 6

Singapura 59,24 7 China 59,40 7 Dinamarca 59,90 7 EUA 56,57 7

Dinamarca 57,52 8 Singapura 59,40 8 China 58,70 8 Canadá 56,33 8

Luxemburgo 56,86 9 Dinamarca 58,30 9 Irlanda 58,70 9 Holanda 56,31 9

China 56,82 10 Irlanda 57,90 10 EUA 57,70 10 Reino Unido 55,94 10

Brasil 36,29 61 Brasil 36,30 64 Brasil 36,60 58 Brasil 37,75 47

2018

2014 2012 20112013

201520162017
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et al., 2012), e que os governantes têm conhecimento de que o papel central das 

instituições de pesquisa é suportar o desenvolvimento dos ambientes público-privados 

para promover essa sinergia e criar valor econômico para as partes (MINGUILLO; 

TIJSSEN; THELWALL, 2015), é interessante analisar os indicadores atrelados a 

produção científica das nações. De acordo com a revista Pesquisa FAPESP (2017), 

na base do sistema Web of Science foram registradas, em 2015, 43.859 publicações 

(artigos/reviews) com pelo menos um autor sediado no Brasil, considerando todas as 

áreas do conhecimento. Isso corresponde a 2,71% do total registrado naquela base, 

valor baixo em relação ao tamanho e número de acadêmicos no País. Evidência de 

que crescimento nem sempre significa desenvolvimento (CGEE, 2013). 

Entretanto, a revista Nature também possui um banco de dados resultantes de 

analises da produção científica global de alta qualidade, compilados anualmente em 

relatórios chamados Nature Index tables. Esse indicador fornece contagens absolutas 

de produtividade de publicações em níveis institucional e nacional, através da análise 

de 68 periódicos de alto impacto. No levantamento realizado em 2015, o Brasil ocupa 

a posição número 22 de um total de 100 países (NATURE INDEX TABLES, 2015). 

Tais análises demonstram a dinâmica complexa dos sistemas nacionais de ciência e 

a dependência em relação aos pontos de vista analisados. 

Destaque também deve ser dado ao Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia 

e Inovação (CT&I), fortalecido pela articulação entre a política de CT&I com as demais 

políticas de Estado e entre os vários atores do sistema. Tal estrutura está sob 

liderança do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicação (MCTIC) 

(BRASIL, 2015), conforme ilustra a Figura 3. 

A estratégia nacional de CT&I, sumarizada na Figura 3, tem ênfase na 

excelência científica e tecnológica, na consolidação da indústria inovadora e na 

capacidade de enfrentar com conhecimento os desafios impostos à sociedade. O 

objetivo com essa estratégia é a garantia de um Brasil que caminhe firme rumo a 

participar de uma ciência de classe mundial, removendo as barreiras à inovação e 

facilitando atores públicos e privados a trabalhar em conjunto pela inovação produtiva 

(BRASIL, 2015). Demonstra-se, assim, que há uma estrutura estratégica elaborada 

para compreender todo o sistema de inovação nacional. 
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Figura 3 – Articulação da política de CT&I com atores e políticas de Estado 

 

 
 
Fonte: Adaptação de BRASIL (2015). 

 

Ademais, deve ser ressaltada a criação da Empresa Brasileira de Pesquisa e 

Inovação Industrial (EMBRAPII) em 2013, organização social cuja missão é apoiar 

projetos empresariais que tenham como base a inovação por meio da cooperação 

universidade-empresa, utilizando-se de mecanismos ágeis e transparentes de 

contratação (BRASIL, 2015). A premissa é de que tal aproximação poderá dar uma 

importante contribuição para o aumento da capacidade de inovação da indústria 

brasileira (EMBRAPII, 2015). 

O Brasil possui considerável infraestrutura e massa crítica científica e 

tecnológica, tanto pública quanto privada, para projetos de P&D. Porém, esses 

acabam atendendo de forma limitada as demandas dos projetos de inovação dos 

setores industriais, em função das dificuldades de planejamento, gestão, riscos e falta 

de recursos humanos dedicados a inovação (EMBRAPII, 2015).  

É possível estabelecer relações sinérgicas com universidades e centros de 

pesquisas para inovar. Entretanto, necessita-se considerável nível de expertise e 

capacidade de absorção das empresas; e as pequenas estão mais propensas a não 
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atingir tais requisitos (LOVE; ROPER, 2015). As principais dificuldades das empresas 

são o escasso conhecimento sobre as competências existentes nas Instituições de 

Ciência e Tecnologia (ICT), o baixo nível de gastos em PD&I e a ação limitada do 

Estado no fomento a projetos cooperativos (EMBRAPII, 2015). 

Há uma forte relação entre a mera presença de universidades e outros tipos de 

instituições púbicas de pesquisa e o surgimento de novos negócios em indústrias 

consideradas inovadoras (FRITSCH; AAMOUCKE, 2013). E, para as organizações 

dirigirem a atenção para a inovação e os mercados futuros, é necessário adotar uma 

configuração especial e estratégica de pesquisa e desenvolvimento, afim de suportar 

os seus processos de provisão (BATTISTELLA, 2014). 

Assim, universidades estão tendo que lidar com a missão de integrar, com 

sucesso, conteúdos científicos (física, matemática e engenharia) com importantes 

avanços tecnológicos, afim de resultar em produtos comerciais viáveis e serviços 

(SOLOMON; LINTON, 2016). Diante disso, a proteção de patentes e o fornecimento 

de subsídios podem efetivar a promoção do setor público no âmbito da pesquisa e 

desenvolvimento. Mas, quando não existem essas e outras atitudes estratégicas, cria-

se um ambiente propício para um baixo crescimento econômico, um elevado nível de 

desemprego e existência de déficits comerciais (PEREZ-SEBASTIAN, 2015).  

O Brasil entrou em uma zona de turbulência econômica considerável, com 

diversos constrangimentos políticos de curto prazo. Para recuperar-se, será 

necessário aderir a compromissos e resultados de inovação de longo prazo, de forma 

inteligente e racional (WIPO, 2016). 

 

2.2 INTELIGÊNCIA COMPETITIVA 

 

A inteligência competitiva é um programa sistemático para coleta, análise e 

gerenciamento de combinações de dados, informações e conhecimento relativos ao 

ambiente em que uma empresa opera e que confere uma vantagem competitiva. Seu 

papel principal é o alerta estratégico precoce (PRIOR, 2010). Quando efetivada, a 

perspectiva inteligente descobre antecipadamente sinais dos riscos e oportunidades 

provenientes das contínuas mudanças no balanço de poder de uma indústria. Além 

disso, ela difere bastante da inteligência operacional, que lida com assuntos como 

excelência e benchmarking para manter-se a frente, ou ao menos ao lado, das 

melhores práticas de seu setor. E as empresas necessitam de ambas (GILAD, 2011). 
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Comparada a evolução da ciência, a Inteligência Competitiva (IC) é um campo 

recente. Surgiu como prática organizacional na década de 1950, na Europa e no 

Japão e até a década de 1970 apresentou evolução mais relacionada à atuação 

profissional do que à pesquisa (MARCIAL; SUAIDEN, 2016). Ainda de acordo com os 

autores, teorias, métodos e modelos como o monitoramento ambiental, as 5 forças de 

Porter, a matriz SWOT, a análise e construção de cenários, a análise dos Fatores 

Críticos de Sucesso, entre outros, são úteis para desenvolver, no mínimo, um projeto 

de IC. 

O mundo atual requer que as organizações alcancem um nível considerável de 

inteligência competitiva, como requisito inegável do mercado de trabalho. Assim, 

poderão aumentar suas capacidades através da aquisição e análise de dados, 

aumentando o conhecimento e criando consciência das decisões (SADOOGI; 

NAJAFZADEH, 2016). Diante disso, países ao redor do mundo estão buscando 

alcançar um crescimento econômico que seja inteligente (guiado pela inovação), 

inclusivo e sustentável (CGEE, 2016). 

As empresas necessitam ser flexíveis para reagir com rapidez às mudanças 

competitivas e de mercado para atingir melhores práticas organizacionais e sociais.  

É fundamental que fomentem umas poucas, mas essenciais competências na corrida 

para permanecer à frente dos rivais (PORTER, 2009). Gilad (2011) salienta que, na 

prática, a inteligência estratégica não é um processo ou uma função e sua 

identificação na organização não é material – mas sim uma questão de perspectiva. 

O processo de construir informações estratégicas consiste, então, na gestão 

coordenada de um projeto com políticas e processos alinhados para aperfeiçoar o 

nível de capacidade de adoção e implementação da inteligência organizacional. Para 

tal, pode-se adotar modelagens para construir as informações requeridas, o que 

implica na subsequente necessidade de melhorar as práticas gerenciais e os 

relacionamentos com stakeholders (HE et al., 2016). 

As diversas plataformas tecnológicas que permitem uma organização capturar, 

armazenar e utilizar dados são consideradas sistemas de informações, e podem 

assumir diferentes formas. Podem ser pequenas planilhas eletrônicas ou robustos e 

milionários sistemas de planejamento de recursos empresariais, porém visam 

igualmente integrar dados com processos e o sistema organizacional como um todo 

(DULEBOHN; JOHSON, 2013). Voinov et al. (2016) complementam que, os avanços 

tecnológicos tornam mais fácil incorporar informações em formatos interativos, que, 



 

 

28 

por sua vez, propiciam experiências diferenciadas na sua visualização.  

A inteligência organizacional objetiva criar vantagens competitivas a partir da 

obtenção e uso de informações estratégicas. Porém, deve-se atentar que a 

abundância de informações disponíveis em fontes abertas, assim como de dados 

internos, tácitos ou explícitos, requer uma função ou programa para filtrar e distinguir 

o que é relevante, focando a perspectiva da organização (ARCOS, 2016).  

A Figura 4 ilustra a integração das áreas de prospecção, de inteligência 

competitiva e da gestão do conhecimento, responsáveis pela criação de valor de 

conhecimento nas organizações. 

 

Figura 4 – Cadeia de agregação de valor de conhecimento 

 

 
 
Fonte: Adaptação de Canongia (2007). 

 

A prospectiva visa integrar o planejamento estratégico, os estudos futuros e a 

estrutura organizacional, buscando sinergia na inovação. Busca gerar coordenação 

nas decisões procurando condições ótimas e investigar com profundidade as 

alternativas de ação. Para isso, atua através do monitoramento interno e externo, da 

análise de informações, do envolvimento de pessoas (networking) e da síntese sobre 

conhecimentos tácitos e codificados. Como resultado, tem-se a governança dos 

processos de inovação e decisões coordenadas (CALOF; RICHARDS; SMITH, 2015). 

A gestão do conhecimento objetiva promover inovação e estimular o potencial 

da organização através da codificação e circulação do conhecimento. Ela percebe 

tendências e resolve problemas locais auxiliando, assim, no incremento da 

capacidade de inovação da organização (SADOGI; NAJAFZADEH, 2016). 
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Como os paradigmas da competitividade mudam constantemente, para as 

empresas obterem vantagens salientes, precisam atentar às demandas de excelência 

em produtos e serviços, de aumentar a diferenciação, a flexibilidade, a velocidade, a 

racionalização de custos e a inovação. Para atender essas demandas, os modelos de 

gestão devem integrar inteligência competitiva, gestão do conhecimento e atividades 

de prospecção (CANONGIA, 2007). Contudo, são as pessoas que tomam as decisões 

capazes de causar transformações substantivas, e essas também requerem 

mudanças significativas em seus comportamentos e percepções (VOINOV et al., 

2016). 

Uma razão comum entre as companhias para não mudarem seus cursos é que 

as novas práticas dos diferentes modelos não correspondem, economicamente, às do 

antigo. Outra razão para as companhias falharem é não considerarem todas as 

opções possíveis, em função de não terem uma inteligência competitiva adequada 

(CARROL; MUI, 2008). 

Porém, quando há métricas estruturadas em nível de planejamento estratégico, 

há possibilidade de medição e fornecimento de dados estratégicos que creditam um 

novo modelo. Esses dados são tanto externos (projeções do mercado de trabalho, 

análise de indicadores econômicos locais, regional, nacionais e internacionais e etc.) 

quanto internos (rotatividade do grupo de colaboradores, custos diretos e indiretos de 

produção, capacidade de liderança, retenção de talentos e etc.), e envolvem o 

julgamento subjetivo de analistas baseados em métricas de efetividade e eficácia 

(DULEBOHN; JOHSON, 2013). 

Conceber uma nova estratégia é algo inebriante, e os tomadores de decisão 

podem perder rapidamente sua objetividade. Mesmo empresas com fortes esquemas 

internos contra o fracasso podem ignorar as questões que poderiam descobrir 

suposições infundadas, previsões inatingíveis, dados não tratados ou outras ideias 

erradas (CARROL; MUI, 2008). 

Para tal, a inteligência competitiva visa capturar respostas organizacionais 

proporcionais às mudanças do mercado para enfrentar os desafios do ambiente e dos 

stakeholders. Essa adaptação dos planos organizacionais a um contexto dinâmico e 

envolvente requer uma função inteligente para interpretar os desenvolvimentos, 

identificar os agentes de mudanças e informar as decisões de gestão e as ações que 

irão lidar com novas estratégias (ARCOS, 2016). 

Em qualquer projeto colaborativo ou atividade participatória devem haver 
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questões fundamentais a serem feitas e respostas que possam melhorar o modelo, 

os métodos e a implementação do processo, carregados de decisões subjetivas. As 

incertezas associadas aos resultados de uma análise estratégica podem ser 

manuseadas através do controle da entrada de dados. O planejamento de cenário é 

uma abordagem que pode ajudar a lidar com incertezas encorajando o diálogo 

explorador das incertezas e riscos críticos (VOINOV et al., 2016). 

Organizações de todos os tipos, assim como os governos, requerem 

informações estratégicas para suportar os processos de tomada de decisão. Mais 

especificamente, empresas e instituições públicas necessitam conhecimento 

prospectivo para planejar, executar e avaliar seus projetos e programas (ARCOS, 

2016). Dessa maneira, o processo de revisar estrategicamente uma companhia deve 

ser bastante amplo e explorar os fatos, não as intuições ou emoções. Ainda, deve-se 

concentrar em aspectos da estratégia que são fundamentais para seu sucesso, e não 

em pequenos defeitos (CARROL; MUI, 2008). 

 

2.3 PROSPECÇÃO DE CENÁRIOS 

 

O sentido da palavra prospectiva se opõe ao da palavra retrospectiva, bastante 

conhecida. E mais, passar da retrospecção à prospecção não é simplesmente dirigir 

a atenção para outro lado do tempo, mas sim preparar-se para agir, pois o futuro é 

uma decorrência das ações realizadas no presente (CHAN; DAIM, 2012). 

O propósito dos estudos de prospecção não é desvendar o futuro, mas sim 

delinear e testar visões possíveis e desejáveis para que sejam feitas, hoje, escolhas 

que contribuirão, da forma mais positiva possível, na construção do futuro 

(MAYERHOFF, 2009). Para tal, a análise prospectiva quantifica a probabilidade de 

soluções técnicas diante de pressões sociais, econômicas e ambientalmente 

conflitantes, fazendo uso de técnicas que almejam reduzir as incertezas e apresentar 

múltiplos cenários futuros (SARITAS; AYLEN, 2010). 

Porém, a criação de cenários não é um processo reducionista; é uma arte, 

assim como a arte de contar histórias (SCHWARTZ, 2006). Isso porque cenários são 

complexos processos para tomada de decisões estratégicas que compreendem tanto 

os mundos interiores de significados humanos e culturais quanto os mundos 

exteriores da realidade empírica (SLAUGHTER, 2008; SCHOEMAKER, 1991). E 

entender o processo cultural em que uma organização está inserida geralmente 
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possibilita obter maior entendimento sobre aspectos fundamentais para sua gestão e 

desenvolvimento. Dentre eles, tem-se a formação do comportamento das pessoas, 

como o poder exerce influência em diversas circunstâncias e como os indivíduos 

respondem aos dilemas criados pela vida social organizada. 

No tocante a fundamentação teórica metodológica, pode-se dizer que há três 

escolas fundamentais de estudos prospectivos (GODET, 1994; BRADFIELD et al., 

2005; AMER; DAIM; JETTER, 2013): 

a) lógica intuitiva: Essa escola foi fundada por Wack enquanto atuava como 

pesquisador na Royal Dutch Shell, no ano de 1969, em um projeto para os 

preços do petróleo denominado Horizon Planning Initiative (BRADFIELD et 

al., 2005). Latente nos EUA, essa metodologia assume que as decisões do 

negócio são baseadas em um conjunto complexo de relacionamentos entre 

fatores econômicos, políticos, tecnológicos, sociais e de recursos. Esses 

cenários são sequencias hipotéticas de eventos construídos com o 

propósito de focar a atenção em processos causais e pontos de decisão 

(ARMER; DAIM; JETTER, 2013; DERBYSHIRE; WRIGHT, 2017); 

b) tendências probabilísticas modificadas: Essa escola foi fundada por Helmer 

em 1968, na RAND Corporation, e por Gordon, Becker e Geruoj, em 1974 

no Futures Group (RIBAS, 2008). Essa escola incorpora duas metodologias 

baseadas em matrizes: trend-impact analysis (TIA) e cross-impact analysis 

(CIA) – envolvidas na tarefa de modificação probabilística de tendências 

extrapoladas. Métodos tradicionais de previsão baseiam-se na extrapolação 

de dados históricos, sem considerar os efeitos sem precedentes dos 

eventos futuros. Na abordagem CIA, diversas variáveis causais e de 

impacto cruzado de correlação são desenvolvidas numa matriz de impacto 

cruzado. O fundamento está no fato de que a realidade não pode ser 

prevista analisando eventos isolados - eles sempre impactam outros 

eventos chave (ARMER; DAIM; JETTER, 2013); 

c) la Prospective: Essa vertente foi criada por Gaston Berger e Bertrand de 

Jouvenel, com o objetivo principal de formular uma metodologia aceitável 

para a construção de cenários sobre o futuro da França no logo prazo. 

Godet contribuiu para a consolidação desta escola ao prestar serviços para 

o governo francês e para grandes empresas, como a companhia nacional 

de energia elétrica (BRADFIELD et al., 2005). Essa abordagem 
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fundamenta-se no fato de que o futuro não faz parte de uma temporalidade 

contínua predeterminada e pode ser deliberadamente criado e modelado. 

Está baseada em 4 conceitos essenciais: A base (análise profunda e 

escaneamento da situação presente), o contexto externo (fatores sociais, 

econômicos, políticos, diplomáticos, nacionais e internacionais), a 

progressão (simulação histórica derivada da base dinâmica e restrições do 

contexto externo) e imagens (corte transversal que represente a realidade 

da época) (ARMER; DAIM; JETTER, 2013).  

A principal diferença entre os estudos prospectivos dos Estados Unidos e da 

França é que o primeiro tende a ter natureza global, enquanto a última tem foco mais 

nos fundamentos sociopolíticos específicos da França (WACK, 1985; BRADFIELD et 

al., 2005). A melhor abordagem é aceitar a incerteza, tentar compreendê-la e torná-la 

parte do raciocínio, usando todas as possibilidades que a lógica fornece enquanto 

permanece-se consciente dos limites e virtudes da razão. A relação entre lógica e 

intuição deve ser de complementaridade e não de oposição (GODET, 2010). 

 

2.3.1 Prospecção e estratégia 

 

Desde meados da década de 1980, workshops prospectivos estratégicos têm 

sido realizados, demonstrando eficácia no cumprimento dos critérios de simplicidade, 

rigorosidade, e de apropriação pelos participantes (DURANCE; GODET, 2010). Além 

disso, para Chan e Daim (2012), os estudos de prospecção em nível nacional 

expandiram das economias industrializadas para os países em desenvolvimento, com 

economias emergentes, como Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul (BRICS).  

De maneira a facilitar a compreensão da dinâmica geral dos estudos 

prospectivos estratégicos, a Figura 5 demonstra uma estrutura conceitual que visa 

apontar objetivamente a racionalidade do processo. 
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Figura 5 – Prospecção estratégica: conceptualização 

 

 
 
Fonte: Adaptação de Iden; Methlie; Christensen (2016). 

 

É perceptível que haja interconectividade entre os elementos futuros para a 

tomada de decisões estratégicas e o desenvolvimento de estratégias nas 

organizações. Assim, os tomadores de decisões definem suas metas, objetivos e 

ações através da tradução dos cenários futuros em resultados estratégicos possíveis 

(IDEN; METHLIE; CHRISTENSEN, 2016). 

 

2.3.2 Cenários 

 

O primeiro modelo compreensível para o desenvolvimento de cenários a ser 

publicado em um periódico foi feito por Zentner em 1975 (WRIGHT; BRADFIELD; 

CAIRNS, 2013). Entretanto, foi Kahn quem introduziu a palavra cenário ao vocabulário 

de gestores, enquanto atuava na RAND Corporation na década de 1950, entidade que 

desenvolve pesquisas e análises para o Departamento de Defesa dos Estados 

Unidos. O termo foi usado nos contextos militares e de estudos estratégicos 

conduzidos pela RAND para o governo (ZENTNER, 1982). 

A descrição de um potencial futuro e da forma para se chegar a ele compreende 

um cenário (GODET, 1994). Assim, um cenário é uma descrição narrativa de um 

conjunto de fatores consistentes que definem, com determinada probabilidade, 

conjuntos de condições futuras possíveis. Em síntese, cenários (HUSS, 1988): 

a) sistematicamente incorporam entradas qualitativas de atitudes de 

consumidores, marcos regulatórios e políticos em um processo de provisão; 

Decidir sobre as 
implicações específicas na 
organização e as respostas 

estratégicas

Prováveis elementos de 
mudanças do futuro

Aplicar métodos de 
prospecção para capturar e 
perceber elementos de 

mudanças do futuro

Estratégia
resultante

Prospecção Estratégica

Análise EstratégicaEstudos Futuros



 

 

34 

b) provém uma análise compreensiva do macro ambiente; 

c) auxiliam na identificação de possíveis pontos de mudanças, inclusive 

prevendo-os muitas vezes; 

d) servem como ferramenta de comunicação interna; 

e) provém um mecanismo de conexão entre os resultados de prospecções e o 

processo de tomada de decisão. 

Michael Porter (1985) define cenário como um ponto de vista interno e 

consistente daquilo que o futuro pode vir a tornar-se – não uma previsão, mas sim um 

possível resultado futuro, provendo um visão dinâmica e exploradora de trajetórias 

futuras alternativas. Para Schoemaker (1991), cenário é definido como um script 

caracterizador de um futuro possível apresentado em relativo nível de detalhamento, 

com ênfase especial nas conexões causais, na consistência interna e em sua 

concretude. 

Em linhas gerais, um bom cenário é aquele que apresenta mais do que um 

estado final a ser atingido, mas que demonstra também claramente a dinâmica que o 

concerne. Mais especificamente, um cenário completo deve possuir (GODET, 2010; 

SCHWARTZ, 2006; MARCIAL; GRUMBACH, 2008): 

a) tema ou título: curto e intuitivo; 

b) filosofia: direção central ou ideia-força do cenário; 

c) forças motrizes: variáveis do macro ambiente relevantes segundos os 

objetivos do cenário; 

d) atores: indivíduos, grupos, decisores e organizações que desempenham 

papel importante no sistema e influenciam o comportamento das forças 

motrizes; 

e) cenas: descrição da forma como os atores e forças motrizes se vinculam e 

se organizam em determinado instante; 

f) trajetória: dinâmica do enredo, da cena inicial à final. 

Os cenários podem ser ainda exploratórios e normativos. Cenários 

exploratórios iniciam do presente e questionam o que acontecerá e suas implicações, 

com particular interesse em selecionar tendências e incertezas para um futuro 

verossímil. Cenários normativos (ou de antecipação) envolvem o estudo retrospectivo, 

tipicamente iniciando pelo futuro mais desejável, questionando para onde ir e como 

(GODET, 2000; MAHMOUD et al., 2009; SARITAS; AYLEN, 2010; DE SMEDT; 

BORCH; FULLER, 2013). Geralmente os cenários enquadram-se nas duas 
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características, dependendo do ponto de vista. 

Visualiza-se que a maioria dos esforços no desenvolvimento de cenários 

envolve um grupo de pessoas de diferentes disciplinas e organizações, provendo um 

contexto para diálogo sobre destinos prováveis e expansão dos círculos de influência 

(RINGLAND, 2010). E isso garante uma ampla gama de embasamentos, contanto que 

haja comunicação à altura das diferentes linguagens utilizadas em diferentes campos 

e organizações (MAHMOUD et al., 2009). 

Salienta-se, porém, que os cenários são de pouca valia se não forem 

pertinentes, coerentes e plausíveis. Além disso, embora a prospectiva requerer uma 

abordagem rigorosa para resolver problemas complexos, as ferramentas devem ser 

simples o suficiente para serem facilmente usadas (DURANCE; GODET, 2010). 

 

2.3.3 Métodos para cenarização 

 

No estudo de cenários prospectivos, existem diversos métodos para serem 

utilizados na sua formatação. Conforme Bethlem (2002) e Marcial e Grumbach (2002), 

os métodos de elaboração de cenários que possuem base conceitual, passos 

definidos e filosofia são os seguintes: 

a) método descrito por Michel Godet; 

b) método da General Electric; 

c) método descrito por Peter Schwartz; 

d) método descrito por Michael Porter; e, 

e) método descrito por Raul Grumbach. 

Dentro de cada método, há fases e etapas que devem ser cumpridas. Algumas 

dessas fases são comuns entre todos os métodos, como por exemplo a análise 

retrospectiva, definição das bases e o diagnóstico estratégico. Para uma 

compreensão das particularidades de cada metodologia supracitada, o Quadro 4 

apresenta mais características dos mesmos. 
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Quadro 4 – Métodos para cenarização 

 

Método Etapas 

Michel Godet 

Análise estrutural (delimitação do sistema e do ambiente); Análise 
morfológica (seleção dos condicionantes do futuro); Método dos 
impactos cruzados probabilísticos (geração de cenários 
alternativos e testes de consistência); Opções estratégicas. 

General 
Electric 

Preparação das bases; Identificação dos indicadores críticos; 
Análise retrospectiva; Criação de eventos futuros; Prospecção dos 
indicadores; Estruturação e modelagem final; Criação de guias 
para os cenários. 

Peter 
Schwartz 

Identificação da questão principal; Identificação dos fatores-chave 
do ambiente; Identificação das forças motrizes; Hierarquização 
dos fatores-chave por importância e incerteza; Seleção das lógicas 
dos cenários; Descrição dos cenários; Análise das implicações e 
opções; Seleção dos principais indicadores e sinalizadores. 

Michael Porter 

Propósito do estudo; Estudo histórico e da situação atual; 
Identificação das incertezas críticas; Comportamento futuro das 
variáveis; Análise de cenários e consistência; Concorrência; 
Elaboração das histórias de cenários; Elaboração das estratégias 
competitivas. 

Grumbach 
Definição do problema; Diagnóstico estratégico; Processamento 
dos dados; Sugestões finais. 

 
Fonte: Autor. 

 

Verifica-se que não há um único método de cenários, mas sim uma variedade 

de técnicas e instrumentos para criar um (alguns mais simplistas outros mais 

sofisticados). No entanto, de acordo com Godet (2006), há consenso de que o termo 

Método de Cenários só se aplica a uma abordagem que inclua um número mínimo de 

etapas (análise do sistema e retrospectiva, identificação da estratégia dos atores e 

elaboração de cenários). Essas etapas se relacionam e para melhor compreendê-las, 

deve-se ter conhecimento dos seguintes conceitos: 

a) sementes do futuro: pequenos sinais que se encontram no passado e no 

presente e que podem, ou não, germinar no futuro; 

b) macrotendências (tendências do futuro): principais sinalizadores de 

mudanças estruturais nas sociedades, como grandes movimentos que 

afetam a quase todo o mundo; 

c) elementos predeterminados: são condicionados pela ocorrência, ou não, de 

outros eventos e são os mesmos em todas as variações dos cenários (natal, 

dia das mães, eleições presidenciais de 4 em 4 anos e etc.); 
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d) forças motrizes: sociedade (englobando aqui o crescimento populacional, o 

analfabetismo, a diversidade cultural etc.), tecnologia (a inovação é um dos 

fatores primordiais), economia, politica e meio-ambiente (danos e 

consciência ecológica, sustentabilidade, reciclagem e etc.) desmembrados 

em: 

d.1) tendências de peso: eventos visíveis e com grande probabilidade de 

ocorrerem dentro do horizonte do cenário. Por exemplo, a valorização da 

educação observada no ambiente sócio demográfico brasileiro (GODET, 

2010), ênfase no treinamento e aprendizado contínuo e no tele ensino, o 

surgimento do profissional do conhecimento, o crescimento do tempo médio 

de permanência na escola e a diminuição do índice de analfabetismo. 

d.2) fatores portadores de futuro: pequenos sinais, ainda pouco 

identificáveis no ambiente, mas com potencial de consequências como a 

identificação de incertezas, surpresas e wild cards. 

d.3) incertezas críticas: os planejadores por cenários as procuram para se 

prepararem, uma abordagem que lembra os velhos cenários militares: 

“sabemos que eles vêm pelo Leste, general, mas não sabemos se 

pretendem atravessar a montanha ou a floresta. Aqui está o que faremos 

em cada caso”. 

d.4) surpresas inevitáveis e wild cards: atualmente as surpresas são a regra 

e não a exceção. No futuro, serão vivenciados inúmeros momentos em que 

as premissas sobre as quais vivia-se terão subitamente desaparecido, 

levando a mesma sensação provocada por uma montanha russa ou por 

uma forte turbulência no avião (SCHWARTZ, 2006). Os coringas ou wild 

cards podem ser entendidos como rupturas, como aqueles acontecimentos 

de grande impacto, difíceis de serem antecipados e com pouca 

possibilidade de ocorrência. 

As surpresas inevitáveis e os wild cards podem ser divididos em três categorias: 

1 - eventos de que se tem conhecimento com chances quase certas de ocorrer, porém 

sem data prevista, como o próximo terremoto. 2 - acontecimentos futuros ainda 

desconhecidos que poderiam ser identificados através de consultas a especialistas ou 

modelos adequados, como os impactos das mudanças climáticas. 3 - eventos futuros 

absolutamente desconhecidos. 

Exemplos de wild cards: mudança do eixo da Terra, choque de um asteróide 
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com a Terra, a ocorrência de um terremoto de grandes proporções, a descoberta de 

vida em outras dimensões, bactérias que se tornam imunes aos antibióticos, a 

clonagem humana, a invenção da viagem no tempo e uma revolução da educação 

pela realidade virtual. A maior parte dos coringas ou wild cards não pode ter seu curso 

alterado, diferentemente do que acontece com as incertezas críticas e os fatos 

portadores de futuro. 

Exemplo do faraó e as enchentes do rio Nilo: na história, o elemento 

predeterminado eram as enchentes, pois o faraó e os sacerdotes sabiam que elas 

ocorreriam de uma forma ou de outra. A força motriz era o padrão de chuvas que 

alterava o nível dos rios, e a variação desse nível seria a incerteza crítica. Embora os 

sacerdotes não conseguissem visualizar a chuva, pois elas ocorriam bem longe de 

onde eles estavam, observavam a cor das águas (sinal) e, através dessa cor, 

conseguiam saber o nível da enchente. Com a construção de uma represa no rio, a 

enchente deixou de ser um elemento predeterminado para transformar-se numa 

incerteza crítica, moldada por interesses políticos e sujeito a erro proveniente da 

administração da represa (atores). 

Fora do arcabouço teórico metodológico supracitado, há também que se citar 

o grupo de empresas Royal Dutch Shell que desenvolveu, em meados de 1960 a 

1970, uma técnica conhecida como planejamento de cenários. Através da 

compreensão dos analistas do ambiente global de negócios, a gestão da Shell foi 

preparada para eventualidades – se não dizer premeditada – para a crise do petróleo 

de 1973. A empresa tinha que expandir sua produção e construir tanques, depósitos, 

pontes e refinarias. Seu maior desafio, assim como de outras empresas, foi coordenar 

o planejamento de suas instalações (WACK, 1985). 

A equipe de planejamento do grupo Royal Dutch Shell entrevistou 20 

companhias que estavam atuando no mercado há mais de 75 anos. O que mais 

impressionou foram suas habilidades em viver harmoniosamente com o ambiente 

empresarial e em transitar de um modo de sobrevivência, quando os tempos eram 

turbulentos, para um modo de autodesenvolvimento quando o ritmo de mudança era 

lento. E a história da Shell é similar a essa, repleta de mudanças de expansões para 

autopreservação e retorno ao crescimento (DE GEUS, 1988). 

Para verificar os moldes atuais do assunto, estão sumarizados no Quadro 5 

algumas das aplicações desses métodos de cenarização, os quais permitem 

flexibilidade e variação em suas próprias etapas. 
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Quadro 5 – Estudos de cenarização 

 

Autoria Metodologia 

Ahmed; 
Sundaram; 
Piramuthu 

(2010) 

As etapas que compreenderam a cenarização foram: concepção, 
planejamento e desenvolvimento, simulação e análise, avaliação 
e armazenamento (feedback para etapa de concepção) e tomada 
de decisão. 

Nowack; 
Endrikat; 
Guenther, 

(2011) 

O processo de cenarização consistiu de duas grandes etapas: (i) 
desenvolvimento e (ii) tradução de cenários. A primeira etapa 
consiste de 3 fases: enquadramento, escaneamento e previsão. A 
segunda etapa compreendeu outras 3 fases: visão, 
implementação e controle. 

Tapinos (2012) 

O planejamento de cenários dividiu-se em duas etapas: (i) 
desenvolvimento de cenários e (ii) desenvolvimento das 
estratégias. A primeira subdividiu-se em 6 fases: definir escopo, 
identificar fatores externos incertos, reduzir incertezas, 
desenvolver temas iniciais dos cenários, verificar consistência 
interna e expressar os cenários em narrativas. A segunda etapa 
consistiu em avaliar o impacto dos cenários e selecionar e 
desenvolver estratégias potenciais. 

Amer; Daim; 
Jetter (2013) 

O desenvolvimento de cenários compreendeu os passos: definir 
tópico, escolher decisões-chave, explorar tendências, análise de 
atores, análise de impactos cruzados, criar cenários iniciais, 
realizar análise de sensibilidade, detalhar cenários e suas 
implicações. 

Stewart; 
French; Rios 

(2013) 

Os cenários foram definidos em termos dos direcionadores 
exógenos para cobrir amplas possibilidades de resultados 
esperados, assim como considerar as associações entre as 
variáveis. Em torno de 4 a 6 cenários foram construídos, 
considerando os diferentes pontos de vista do mundo, conforme 
os diferentes atores envolvidos no sistema. 

Wright; 
Bradfield; 

Cairns (2013) 

Cenarização ocorreu em 5 etapas: conquistar o entendimento da 
situação (relações causais e sequências lógicas dos eventos), 
alterar o pensamento comum (ser perceptível as mudanças de 
tendências), incrementar a tomada de decisão (desenvolver 
informações estratégicas), definir as incertezas críticas (atores-
chave, preocupações e stakeholders) e interrogar a lógica do 
desenvolvimento dos cenários (hierarquia de poderes relativa). 

Kharrazi; 
Kakuwa (2016) 

Três sequencias de fontes de dados foram utilizadas para 
cenarizar: documentos, apresentações e reuniões executivas 
durante workshops de planejamento, entrevistas 
semiestruturadas individuais com os participantes, e observações 
e feedbacks em primeira mão dos analistas conduzindo o estudo. 

 
Fonte: Autor. 

 

Em síntese, a cenarização estratégica emergiu em resposta às necessidades 

da sociedade em minimizar a incerteza envolvida no planejamento de futuros e 
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desenvolver um conjunto racional de comportamentos para lidar com essa incerteza 

(ÖNER; KARACA, 2016). A assertiva enquadra-se no contexto organizacional e 

pessoal também. 

Entretanto, apesar de muitos pesquisadores terem desenvolvido métodos 

individuais que podem ser usados para cenarização, o tema não tem sido considerado 

como deveria, assim como os desafios em suportar as atividades de planejamento de 

cenários não têm sido discutidos suficientemente (CALDAS; PERESTRELO, 1998). 

Uma maneira de contornar essa situação é através do incentivo (subsídios) para 

pesquisas na área a fim de acumular expertise, modelagens e simulações para outros 

analistas acessarem (KISHITA, 2015). 

 

2.4 FERRAMENTAS PARA PROSPECÇÃO DE CENÁRIOS 

 

Neste subcapítulo serão apresentados os mecanismos que constituirão o 

modelo para prospecção de cenários.  A proposta de prospecção estratégica deste 

trabalho é baseada no Método de Cenários de Michel Godet, escolhido por fazer uso 

de artifícios matemáticos probabilísticos e de hierarquização. Essas abordagens 

quantitativas, também são mais viáveis através da disponibilidade de softwares que 

operacionalizam o raciocínio matemático, por vezes complexo, fator importante para 

amparo quantitativo, robustez e agilidade na organização das informações, além de 

segurança para a análise de resultados. 

Perito na arte da prospecção, Godet desenvolveu um método de cenários que 

combina os fundamentos lógicos das metodologias desenvolvidas pelo DATAR 

(Délègation à l’Aménagement du Territoire) no início dos anos sessenta, e elementos 

da análise de sistemas importados dos EUA. O autor atuava na França, mais 

precisamente no departamento de estudos prospectivos da SEMA Metra Consulting 

Group, entre 1974 e 1979 (CALDAS; PERESTRELO, 1998). 

Professor Godet, como é chamado, detém a disciplina de prospectiva 

estratégica no Conservatório Nacional dês Arts et Métiers (CNAM) em Paris 

(DURANCE; GODET, 2010). Além disso, é membro do Conselho Econômico do 

Instituto Francês de Tecnologia, autor de 16 livros e mais de 200 trabalhos e também 

é consultor de organizações como BASF, Renault, Arcelor, entre outras. 

No Quadro 6, estão descritas as etapas do Método de Cenários de Godet. 
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Quadro 6 – Etapas do Método de Godet 

 

Nº Etapa Descrição 

1 
Seminário de 
Prospectiva 

Delimitar do sistema e o ambiente: Aspectos culturais, sociais, 
econômicos, políticos e tecnológicos atrelados ao objeto de 
estudo, o horizonte temporal, a área geográfica e os 
participantes do estudo; 

2 
Análise 

Estrutural 

Elaborar a lista completa das variáveis que explicam o 
comportamento do sistema constituído; 
Método Micmac: relaciona e hierarquiza as variáveis, para 
identificação das variáveis-chave. 

3 
Análise dos 

Atores 

Identificar os atores que mais influenciam as variáveis-chave; 
Método Mactor: atores e seus objetivos estratégicos são 
confrontados nas suas convergências e divergências em uma 
matriz. 

4 
Análise 

Morfológica 

Explorar as combinatórias das configurações de eventos 
utilizando as questões-chave do jogo de atores; 
Software Morphol: “varre” o campo de possibilidades, 
preferências ou exclusões através de critérios de seleção para 
redução do espaço morfológico. 

5 Probabilização 

Analisar um número mais restrito de hipóteses centrais, já 
filtradas da análise morfológica para condicionamento 
probabilístico simples e condicional; 
Software Smic-Prob-Expert: reduz incertezas com o auxílio de 
perguntas-chave sobre o futuro e define o conjunto de 
hipóteses. 

6 
Elaboração 

dos cenários 

Aperfeiçoar as imagens finais dos cenários no horizonte 
temporal do estudo e construir narrativas que correspondem 
às imagens finais desenhadas. 

 
Fonte: Adaptação de Godet (2006). 

 

Destarte, apresenta-se uma proposta de abordagem para prospecção de 

cenários que utiliza definições da análise estrutural, da análise morfológica e do 

método dos impactos cruzados probabilísticos. Os resultados esperados da aplicação 

da abordagem proposta são: 

a) consolidar uma visão compartilhada sobre as possibilidades de futuro 

comum; 

b) disponibilizar informações que facilitem a elaboração do planejamento de 

longo prazo dos grupos e dos indivíduos; 

c) contribuir para que os planejamentos de outras instituições similares 

incorporem objetivos comuns de caráter estratégico. 

No método de Cenários de Godet, em média, são necessários 3 a 4 meses 
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para realizar uma análise estrutural e 2 meses para o método Mactor, porém tudo 

depende do ritmo do grupo de trabalho e do tempo dedicado a esta tarefa. Mas o 

tempo necessário para recolher e verificar as informações e a respectiva análise não 

deve ser subestimado (GODET, 2000). 

A seguir, serão apresentados os princípios teóricos norteadores das técnicas 

do método da abordagem pretendida e supracitada. 

 

2.4.1 Análise estrutural 

 

A análise estrutural é uma ferramenta para estruturação de ideias que 

possibilita descrever um sistema com a ajuda de uma matriz que relaciona todos os 

seus componentes. Através do estudo dessas relações, o método revela as variáveis 

essenciais para a evolução do sistema. É possível utilizá-la isoladamente (como 

auxílio para reflexão e/ou tomada de decisão) ou como parte de uma atividade de 

prospecção mais complexa (STEWART; FRENCH; RIO, 2013). 

Essa técnica é um recurso de análise utilizado para que se compreenda e se 

delimite com precisão um sistema objeto de estudo por meio da substituição teórica 

e, eventualmente distanciada dos objetivos, por uma hierarquização das variáveis e 

por uma análise das suas interações e dos seus sistemas de causalidade (HUSS; 

HONTON, 1987; GODET, 1994).  

Caldas e Perestrelo (1998) sintetizam os objetivos da análise estrutural em: 

a) destacar os “efeitos escondidos” e decompor o sistema em grupos de 

variáveis; 

b) detectar as variáveis-chave do sistema;  

c) ajudar uma equipe, normalmente heterogênea em termos de interesses e 

competências, se não mesmo ideologicamente, a ter uma visão sistêmica e 

comum do problema em estudo;  

d) servir de controle para análises espontâneas propostas por determinados 

grupos com tendência para privilegiar fatores “emblemáticos”. 

Segundo Buarque (2003), a análise estrutural pode ser utilizada tanto para 

estudos de identificação de variáveis-chave como também para hierarquização de 

atores, pois interpreta os pesos diferenciados que há entre as variáveis (var x var), na 

influência sistema-objeto (autor x variáveis) e no terreno estritamente político, 

expressando uma representação da estrutura de poder no sistema (autor x autor). 



 

 

43 

Na década de 70, Michel Godet, então chefe do Departamento de Estudos 

Futuros da SEMA (empresa que utiliza e defende veemente essa área), começou o 

desenvolvimento de abordagens matemáticas e probabilísticas baseadas na análise 

estrutural e em modelagem computacional para o desenvolvimento de cenários. 

Godet incluiu a análise morfológica, o método Micmac para identificação das 

variáveis-chave, o método Mactor para análise das estratégias de atores e o método 

Smic-Prob-Expert para determinação das probabilidades dos cenários (Micmac, 

Mactor e Smic-Prob-Expert são acrônimos para programas de computador 

desenvolvidos por Godet) (BRADFIELD et al., 2005). Esses métodos serão tratados a 

seguir. 

 

2.4.2 Método Micmac 

 

O método MICMAC – Matrix d’Impacts Croisés Multiplication Appliqués à um 

Classement, cujo significado em livre tradução é “Matriz de Impactos Cruzados de 

Multiplicação Aplicada a uma Matriz Estrutural” - consiste na redução da complexidade 

de um sistema para identificar as variáveis-chave que devem ser estudadas primeiro. 

O método tenta apontar com precisão as variáveis dependentes e independentes 

construindo uma tipologia das mesmas nas classificações direta e indireta (GODET, 

1994). 

O processo inicia com a listagem exaustiva das variáveis que definem um 

sistema, atividade que deve ocorrer de maneira a integrar todos os contextos 

imagináveis e, para tal, brainstormings planejados são úteis (GODET, 2006). Para 

Caldas e Perestrelo (1998), o grupo de trabalho nessa tarefa deve atentar para 

algumas dificuldades habituais, principalmente na definição do conteúdo das 

variáveis, pois a especificação deficiente dessas pode levar a hesitações no 

preenchimento da matriz. Ademais, distingue-se o grupo final de variáveis em internas 

e externas, sendo a primeira caracterizadora do sistema em estudo e a última refere-

se ao ambiente no qual está inserida (GODET, 1994). 

Esse processo de listar variáveis é assistido, preferencialmente, por entrevistas 

não-estruturadas com os atores envolvidos no sistema sob estudo. Recomenda-se o 

uso de questões abertas, do tipo: “Em sua opinião, quais são os fatores que irão 

condicionar a evolução futura de determinado fenômeno”? (GODET, 2006). Uma vez 

terminada essa etapa, um banco de dados de informações valiosas e 
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sistematicamente organizadas será produzido. O número de varáveis deve ser no 

máximo 70. O Quadro 7 sumariza um modelo genérico de resultado desta etapa. 

 

Quadro 7 – Lista de variáveis 

 

Tipo Nº Descrição 

Variáveis internas 
1 

 “n” 
Variável Interna 1 

Variável Interna “n” 

Variáveis externas 
1 

“n” 
Variável Externa 1 

Variável Externa “n” 
 
Fonte: Autor. 

 

A próxima etapa consiste na descrição da intensidade de relacionamento entre 

as variáveis, através dos seus cruzamentos em uma matriz de impactos diretos (MDI). 

Tais pesos expressam, aproximadamente, a intensidade direta das relações de 

causalidade (BUARQUE, 2003). Essa visão global sistemática parte do princípio de 

que, uma variável apenas existe por causa dos seus relacionamentos, e o 

reconhecimento da existência dessas relações habilita a pontuar algumas delas, tendo 

em vista a necessidade de hierarquização das mesmas (GODET, 1994). 

Essa matriz tem tantas linhas e colunas quantas forem as variáveis 

identificadas e é preenchida qualitativamente. Para cada par de variáveis, colocam-se 

as questões: “Existe uma relação de influência direta entre a variável “i” e a variável 

“j”?  

a) se não, atribui-se a notação 0 (zero);  

b) caso contrário, pergunta-se se esta relação de influência direta é: 

 b.1) 1: fraca; 

 b.2) 2: média; 

 b.3) 3: forte;  

 b.4) P: potencial.  

A classificação como potencial significa que será impactante num horizonte de 

tempo superior ao da análise. Esse preenchimento ajuda a colocar, para “n” variáveis, 

“n x n-1” questões, ordenando e classificando as ideias, criando uma linguagem 

comum no seio do grupo. Permite igualmente redefinir as variáveis e, desse modo, 

aperfeiçoar a análise do sistema (GODET, 2000). 

Segundo Godet (2000), o procedimento dos julgamentos de relacionamentos 
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entre as variáveis geralmente incorre em uma taxa de ocupação média da matriz de 

20% (em torno de 80% das relações não têm relação direta de influência). Dentre as 

relações classificadas como potenciais “P”, o software também permite valorá-las em:  

a) 1: fraca;  

b) 2: média;  

c) 3: forte.  

Esse procedimento serve para enriquecer o cálculo dos impactos indiretos e, 

consequentemente, produzir a nova matriz de impactos potenciais diretos (MPDI) 

mais próxima da realidade. A transformação da MDI em MPDI funciona de acordo com 

o seguinte procedimento matemático: 

a) atribuir “0” para todos valores “1” da MDI (para considerar somente as 

relações mais fortes); 

b) atribui “1” para todos os valores “P” da MDI (para fazer um estudo binário 

das relações de influência entre as variáveis); 

c) atribuir “0” a todos os outros valores não-nulos restantes, com exceção dos 

valores potenciais P (que viraram 1). 

O Quadro 8 representa hipoteticamente a MDI, com as relativas classificações 

diretas entre as variáveis e as somas dos valores de linhas (I) e colunas (D). 

 

Quadro 8 – Representação matricial dos pesos de influência 

 
 x1 x2 x3 x4 x5 I 

x1 0 3 0 2 1 6 

x2 0 0 2 0 2 4 

x3 1 0 0 2 0 3 

x4 0 0 0 0 P 0 

x5 0 0 2 0 0 2 

D 1 3 4 4 3   

 
Fonte: Autor. 

 

Analisando o Quadro 8, considera-se que a variável da linha influencia a 

variável da coluna em grau de acordo com a célula correspondente. Essa análise pode 

ser realizada de maneira inversa, analisando-se as colunas, inferindo sobre as 

dependências dessas perante as linhas.  

Diante dos pesos relativos entre as variáveis, calcula-se as somas dos valores 
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das variáveis influentes (coluna I) e as somas dos valores das variáveis dependentes 

(linha D). Quanto maiores os valores dessas somas, mais influentes ou dependentes 

essas variáveis serão. No exemplo utilizado, a variável x1 (peso 6) é a mais influente, 

e a variável x5 (peso 7) é a mais dependente. 

Num próximo passo, há a identificação dos valores mais altos (VA) e mais 

baixos (VB) da matriz de julgamentos diretos, o que permite o cálculo dos Pontos 

Médios (PM), para cada uma das duas classes mais amplas de variáveis, internas e 

externas, conforme ilustra a seguinte equação. 

 

𝑃𝑀 =
𝑉𝐴 + 𝑉𝐵

2
 

 

Uma vez realizadas essas inferências, as mesmas servem de base para a 

criação do diagrama de influência-dependência inicial (ou plano motricidade-

dependência, conforme Marcial e Grumbach (2008)). Esse diagrama divide-se em 4 

quadrantes: Variáveis Explicativas, de Ligação, Autônomas e de Resultado (GODET, 

1994), conforme ilustra a Figura 6. 

 

Figura 6 – Diagrama de influência-dependência (direta) 

 

 
 

Fonte: Autor. 

 

A análise do plano hipotético da Figura 6 revela algumas considerações 
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importantes. As variáveis explicativas (x1 e x4) têm alta influência e pouca 

dependência, sendo consideradas, então, condicionantes do resto do sistema - 

influenciando a dinâmica do mesmo, porém sendo pouco condicionadas por ele. 

A variável de ligação (x2) é altamente influente e altamente dependente, sendo 

instável por natureza. Qualquer ação dessa variável irá repercutir nas outras variáveis 

e sobre si mesma, podendo ampliar ou atenuar sua posição conforme sua impulsão 

inicial. As variáveis nessa classificação são consideradas as variáveis-chave do 

sistema, aquelas com as quais os atores deverão dirigir maior atenção. 

A variável de resultado (x5) é pouco influente e muito dependente, tendo seu 

comportamento explicado pelo das variáveis explicativas ou de ligação. 

A variável autônoma (x3) é pouco influente e pouco dependente. As variáveis 

nessa classificação são geralmente tendências de peso ou fatores relativamente 

desligados do sistema, e que não constituem determinantes do futuro, podendo ser 

excluídas da análise (MARCIAL; GRUMBACH, 2008; GODET, 2010).  

Um dos maiores benefícios da construção e análise do diagrama de influência-

dependência é a possibilidade de verificar se o que foi realizado nas etapas anteriores 

está relacionado ao que é assumido a priori como fatores explicativos do sistema, ou 

seja, que normalmente são considerados como tal. Esse diagrama frequentemente 

oferece resultados surpreendentes (GODET, 2006). 

Esse primeiro diagrama representa apenas as relações diretas. Após os 

impactos indiretos serem considerados, esse diagrama terá um novo perfil, com 

alterações sensíveis, o que implicará em discussões importantes ao sistema como um 

todo (GODET, 2000). 

O processo culmina, então, com a identificação das variáveis-chave através da 

classificação indireta. Para tal, o software livre Micmac realiza procedimento 

matemático que difundi os impactos das relações através dos sentidos diretos e 

indiretos. Os efeitos dos pesos dos julgamentos são traduzidos em uma visão inversa 

de hierarquia, através da elevação da matriz a uma potência “x”, geralmente de valor 

3 a 6 (conforme o número de variáveis) para estimar as interações indiretas (GODET, 

2006). Salienta-se que o usuário poderá realizar outras simulações para enriquecer a 

análise da matriz estrutural. 

A análise indireta revela dois aspectos interessantes (DURANCE; GODET, 

2010): 

a) no mínimo 4/5 dos resultados iniciais esperados são confirmados e, para 



 

 

48 

muitas das variáveis na classificação indireta, não ocorre mudança em 

relação a classificação direta. Ademais, as variáveis melhores classificadas 

podem ser selecionadas sem hesitação e as intermediárias, por vezes, 

acabam assumindo papeis de insignificância; 

b) entre 10 e 20% dos resultados revelam-se contra intuitivos, uma vez que, 

nas diferentes hierarquias, certas variáveis movem-se bruscamente para 

cima ou para baixo no ranking de classificação. 

Essa análise estimula a discussão com o grupo de conversação prospectiva 

gerando novos questionamentos, que apontam novas ideias e considerações 

errôneas previamente realizadas. Não há uma única e oficial interpretação científica 

dos resultados do uso do método Micmac. Os analistas conduzindo o estudo devem 

saber fazer as questões certas e propor explanações sobre as mesmas (GODET, 

2010). 

A exemplo da Figura 6 e considerando após a utilização do método Micmac, 

que calcula os impactos indiretos, verifica-se que há alteração da mesma, criando-se 

o novo diagrama influência-dependência, ilustrado na Figura 7. 

 

Figura 7 – Diagrama influência-dependência (direta e indireta) 

 

 
 
Fonte: Autor. 

 

Analisando a nova configuração do diagrama, verifica-se que a única variável 
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que não mudou de quadrante foi x1, porém teve seus coeficientes alterados 

sensivelmente. A variável x2 migrou da classificação de variável de ligação para 

variável explicativa; as variáveis x3 e x5 trocaram de lugar entre si, adquirindo, 

respectivamente, as classificações de variável de resultado e variável autônoma; a 

variável x4 migrou de classe significativamente também, indo de variável explicativa 

para tornar-se variável de resultado. 

Mais do que conclusões puramente descritivas, interessará a precisa análise e 

comparação hierárquica das variáveis nas diferentes classificações (direta, indireta e 

potencial), que será rica em ensinamentos. Através disso, será possível confirmar a 

importância de certas variáveis e também revelar que, em virtude das suas ações 

indiretas, desempenham um papel preponderante (e que a classificação direta não 

permite detectar) (GODET, 2000). 

O interesse prioritário da análise estrutural compreende a estimulação no seio 

do grupo para levá-lo a reflexão de aspectos não intuitivos do comportamento de um 

sistema. Assim, ratifica-se a não existência de uma leitura única dos resultados do 

Micmac e que é preferível ser o grupo a forjar sua própria interpretação (GODET, 

2006).  

Experiências de aplicações da técnica demonstram que 80% dos resultados 

obtidos confirmam a intuição inicial, e são óbvios – pontos fáceis de serem provados 

com uma análise retrospectiva. Porém, no campo das ideias preconcebidas, é mais 

difícil afirmar com precisão o que é inegavelmente certo e óbvio. Além disso, 80% dos 

resultados demonstram que a abordagem é lógica e considera o senso comum. Essa 

é uma exigência essencial para dar algum crédito para desvendar e julgar os 20% de 

resultados contra intuitivos (GODET, 2006). 

 

2.4.3 Método Mactor 

 

Para realizar a análise dos jogos de atores, Godet propõe um método chamado 

MACTOR - Matrix of Alliances and Conflicts: Tactics, Objectives and 

Recommendations, em livre tradução Matriz de Alianças e Conflitos: Táticas, 

Objetivos e Recomendações - que procura avaliar as relações de força entre os atores 

e estudar as suas convergências e divergências, correlatos a um certo número de 

desafios estratégicos e objetivos associados. 

O método compreende sete etapas (GODET, 1994): 
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a) construir o quadro das estratégias dos atores; 

b) identificar os desafios estratégicos e os objetivos associados; 

c) posicionar os atores em função dos objetivos e identificar as convergências 

e divergências (posições simples - 1MAO); 

d) hierarquizar objetivos para cada ator (posições valorizadas - 2MAO); 

e) avaliar as relações de força (competitividade) entre os atores (MDI); 

f) integrar a competitividade na análise das convergências e divergências 

entre atores; 

g) formular recomendações estratégicas e questões-chave para o futuro. 

O processo de hierarquização dos atores das variáveis-chave é feito através 

da identificação e descrição das alianças e conflitos existentes perante o sistema e as 

estratégias de cada um desses atores. Isso implica em dois tipos de matrizes de 

relacionamentos: atores x atores (MDI) e atores x objetivos associados (MAO) 

(GODET, 2000). 

Inicialmente, deve-se construir o quadro de estratégias dos atores que 

comandam as variáveis-chave, identificadas na análise estrutural. É o jogo desses 

atores “influentes” que explica a evolução das variáveis comandadas (GODET, 2006). 

Para construir o quadro de estratégias dos atores (entre 10 a 20), relaciona-se os 

atores das variáveis-chave entre si, como exemplifica o Quadro 9.  

 

Quadro 9 – Quadro de estratégias dos atores 

 

 A1 A2 A3 

A1 
Objetivos 

Problemas 
Meios 

Ações que visam a 
realização de seu 

projeto, considerando 
a atuação do ator 2 

Ações que visam a 
realização de seu 

projeto, considerando a 
atuação do ator 3 

A2 

Ações que visam a 
realização de seu 

projeto, considerando 
a atuação do ator 1 

Objetivos 
Problemas 

Meios 

Ações que visam a 
realização de seu 

projeto, considerando a 
atuação do ator 3 

A3 

Ações que visam a 
realização de seu 

projeto, considerando 
a atuação do ator 1 

Ações que visam a 
realização de seu 

projeto, considerando 
a atuação do ator 2 

Objetivos 
Problemas 

Meios 

 
Fonte: Adaptação de Marcial e Grumbach (2008). 

 

Na diagonal principal do quadro vão os objetivos de cada ator, seus problemas 
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e os meios que dispõe para lidar com o sistema (MARCIAL; GRUMBACH, 2008). O 

preenchimento desse quadro deve representar fielmente a realidade dos atores 

identificados, visando apresentar informações que permitam dar continuidade no 

estudo de maneira clara, objetiva e fiel (BUARQUE, 2003). A granularidade das 

informações deve ser fina o suficiente para promover possíveis alianças ou conflitos 

e, grosseira suficientemente para que a análise seja viável. 

Na sequência, identificam-se os desafios estratégicos e objetivos associados. 

O encontro dos atores em função das suas finalidades, dos seus projetos e meios de 

ação, permite revelar um certo número de desafios estratégicos relativamente aos 

quais os atores têm objetivos convergentes ou divergentes (GODET, 2000). 

Para tal, deve-se posicionar os atores em relação a cada um dos objetivos 

(posições simples), visando apontar as relações primárias entre os mesmos. Para tal, 

o trabalho consiste em formas diferenciadas de consulta aos atores envolvidos nas 

variáveis-chave para que sejam apreendidos os seus desejos, para além da análise 

do quadro de estratégias (BUARQUE, 2003). Em uma matriz relacionando atores x 

objetivos (1MAO), indica-se a atitude de cada ator, atualmente, em relação a cada 

objetivo: 

a) 1: seu acordo;  

b) -1: desacordo;  

c) 0: neutralidade.  

A partir disso, algumas fontes de sínteses como a representada no Quadro 10 

são disponibilizadas, e o método Mactor indica os jogos de alianças e de conflitos 

possíveis, nos quais os atores 2 a 2 convergem ou divergem (GODET, 2000). 

 

Quadro 10 – Representação matricial ator x objetivos 

 
 O1 O2 O3 Total + Total - 

A1 1 -1 1 2 -1 

A2 0 1 1 2 0 

A3 -1 1 -1 1 -2 

A4 1 -1 0 1 -1 

Total + 2 2 2  
Total - -1 -2 -1   

 
Fonte: Adaptação de Godet (1994). 

 

A soma das linhas e das colunas possibilita a identificação da quantidade total 
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de valores positivos e negativos, que representam, respectivamente, convergências e 

divergências. Essa simples leitura já proverá o sistema com informações 

substanciosas (GODET, 2006). 

Diante disso, são estabelecidos os dois primeiros diagramas completos das 

convergências e das divergências possíveis. Esses diagramas permitem visualizar 

grupos de atores em convergência de interesses, avaliar seu grau de liberdade 

aparente, identificar os atores potencialmente mais ameaçados e analisar a 

estabilidade do sistema (GODET, 2000). A Figura 8 exemplifica parte desse diagrama, 

considerando apenas um objetivo. 

 

Figura 8 – Diagrama de convergências e divergências 

 

 

 
Fonte: Adaptação de Godet (1994). 

 

Na Figura 8, é possível identificar que os atores A1 e A3 convergem em relação 

ao objetivo 1.1, enquanto o ator A2 diverge. Salienta-se que quando esse diagrama 

contemplar todos os objetivos e atores, terá uma vasta e complexa rede de inter-

relacionamentos. Entretanto, a análise realizada até aqui é bastante elementar na 

medida em que só leva em conta o número de convergências e divergências de 

objetivos entre atores. Para aproximar o modelo da realidade, convém igualmente ter 

em consideração a hierarquia dos objetivos para os atores (GODET, 2010). 

Para hierarquizar os objetivos para cada ator (posições valoradas), reúnem-se 

todas as táticas possíveis (alianças e conflitos) através dos objetivos que os pares de 

atores convergem ou divergem (análise da 1MAO). Essa fase permite a visualização 

de grupos de atores (com interesses convergentes), seu grau aparente de liberdade 

e identificar aqueles atores potencialmente mais em risco, proporcionando analisar a 

estabilidade do sistema. O procedimento matemático que hierarquiza os objetivos 

para os atores parte da criação de uma nova matriz, relacionando novamente os 

Desafio estratégico 1 Objetivo associado 1.1

A1

A2

A3
+

+

-
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atores das variáveis-chave e os objetivos associados (2MAO). Tal procedimento 

requisitará a indicação dos valores que representam se o ator considera importante 

tal objetivo ou não, através da seguinte classificação (GODET, 1994):  

a) 0: o objetivo tem um resultado sombrio; 

b) 1: o objetivo é vital para os seus procedimentos operacionais; 

c) 2: o objetivo é vital para o sucesso de seus projetos; 

d) 3: o objetivo é indispensável para sua missão; 

e) 4: o objetivo é indispensável para sua existência. 

Dando continuidade ao método, é realizada a análise das influências diretas e 

indiretas entre os atores e o cálculo da competitividade entre os mesmos. Para tal, os 

atores envolvidos nas variáveis-chave são posicionados em uma matriz de impactos 

diretos (MDI) na qual os pesos de influenciação devem ser graduados na seguinte 

escala:  

a) 0: sem influência;  

b) 1: influente em nível de procedimentos operacionais;  

c) 2: influente em nível de projetos;  

d) 3: influente para realização da missão;  

e) 4: influente a nível de impactar na existência do outro.  

Avalia-se assim, a intensidade do posicionamento de cada ator por meio de 

uma escala específica (GODET, 2010). 

Após o preenchimento dessas duas novas matrizes, 2MAO e MDI, o método 

Mactor disponibiliza os resultados para possibilitar as interpretações, em relação a 

avaliação da relação de forças entre os atores (competitividade). Estar em divergência 

com um ator não significa se opor ativamente a ele - também são necessários os 

significados indiretos dessas relações para realizar tal inferência (GODET, 2006). A 

competitividade entre os atores também é calculada tendo em conta simultaneamente 

as influências diretas e indiretas (um ator pode agir sobre outro por intermédio de um 

terceiro).  

Para calcular as influências indiretas, o software cria a matriz de segunda 

ordem, que permite visualizar mais precisamente como os planos operacionais de um 

ator reduzem as escolhas de outro, através da ação de um terceiro (GODET, 1994). 

Essas mudanças são visíveis também no novo diagrama de influência-dependência e 

a comparação com os diagramas anteriores permite observar a deformação das 

alianças e conflitos potenciais, tendo em conta as hierarquias dos objetivos e a 



 

 

54 

competitividade entre os atores (GODET, 2006). 

Em seguida, deve-se incorporar a competitividade na análise de convergências 

e divergências entre os atores. A análise das relações realça as forças e as fraquezas 

de cada um desses atores e as suas possibilidades de defesa, além de permitir 

deduções sobre as recomendações estratégicas e questões-chave para o futuro 

(MARCIAL; GRUMBACH, 2008). Porém, é preciso inteligência coletiva de várias 

partes do sistema (retrospectiva, estrutura, estabilidade) para desvendar o surgimento 

e desaparecimento de atores e a mudança de papéis (GODET, 2000).  

Dizer que um ator pesa duas vezes mais que o outro na relação de forças global 

é atribuir, implicitamente, um peso duplo à sua implicação nos objetivos que 

interessam (GODET, 2010). E o objetivo é justamente esse, integrar a competitividade 

dos atores na intensidade do seu posicionamento em relação aos objetivos.  

O processo culmina com a formulação de recomendações estratégicas. A 

evolução das relações de poder entre os atores pode ser apresentada na forma de 

hipóteses, as quais poderão ou não serem realizadas no horizonte de tempo 

considerado. Essas hipóteses estarão ligadas a tendências, eventos ou 

descontinuidades (DURANCE; GODET, 2010), como questões chave para o futuro. 

Para Caldas e Perestrelo (1998), os objetivos da hierarquização de atores são: 

a) identificar e caracterizar os diferentes atores-chave;  

b) perceber quais os conflitos e alianças possíveis entre os diferentes atores;  

c) contribuir para uma maior participação e reflexão estratégica por parte dos 

diferentes atores;  

d) confrontar os projetos em presença e avaliar as relações de força existentes;  

e) elaborar uma série de recomendações estratégicas e especificar as 

condições de viabilidade da sua implementação. 

Observa-se uma reticência dos atores em revelar os seus projetos estratégicos 

e os seus meios de ação externos, existindo uma parte irredutível de 

confidencialidade. Porém, a representação de um jogo de atores com base neste 

método pressupõe um comportamento coerente de cada ator em relação às suas 

finalidades, o que, por vezes, contradiz a realidade (GODET, 2000). 

 

2.4.4 Análise morfológica 

 

Zwicky (1967), em meados de 1940, generalizou e sistematizou o conceito de 
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morfologia, incluindo não só estudos da botânica, geologia, biologia e de estruturas 

materiais, mas também o estudo das inter-relações abstratas entre os fenômenos, 

conceitos e ideias. Alguns anos depois, Michel Godet verificou que a contribuição da 

análise morfológica seria útil em seus estudos de prospecção. Com ela, é possível 

decompor um sistema global em dimensões específicas (questões-chave visando o 

futuro), como por exemplo demográfica, econômica, tecnológica e 

social/organizacional - cada uma contendo um certo número de hipóteses prováveis 

(GODET, 2010). 

De acordo com Buarque (2003), a técnica de investigação morfológica procura 

cruzar todas as possibilidades de articulação das incertezas críticas com suas 

hipóteses, através da organização das combinações sob a forma de matriz ou rede, 

permitindo visualizar o conjunto articulado para a análise de consistência. Assim, 

apenas as combinações consideradas consistentes, cujas hipóteses combinadas 

constituem uma realidade teoricamente robusta, poderiam ser chamadas de cenários 

(eliminando aquelas que parecem inconsistentes). 

Conforme o número de incertezas e de hipóteses, há pelo menos três formas 

diferentes para se analisar um sistema morfologicamente, duas baseadas em matrizes 

e uma que forma uma rede de combinações (BUARQUE, 2003). Na primeira, pode-

se utilizar uma matriz criando uma coluna para cada conjunto de combinações de 

hipóteses. Por exemplo, se forem definidas três incertezas (a, b e c) e duas hipóteses 

para cada uma (a1 e a2, b1 e b2, c1 e c2), chegar-se á a oito possibilidades de 

agrupamentos (colunas de combinações), conforme demonstra o Quadro 11. 

 

Quadro 11 – Matriz de investigação morfológica 

 

Combinações 
das Incertezas 

I II III IV V VI VII VIII 

A A1 A1 A1 A1 A2 A2 A2 A2 

B B1 B1 B2 B2 B1 B1 B2 B2 

C C1 C2 C1 C2 C1 C2 C1 C2 
 
Fonte: Buarque (2003). 

 

Essa matriz pode ser vista em forma de rede (como uma árvore), em que as 

linhas viram agrupamentos de estados combinatórios hipóteses-incertezas, 

estimulando a reflexão sobre a consistência – qualquer elo que se mostre 
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inconsistente inviabiliza a linha inteira (BUARQUE, 2003). 

Dessa maneira, a partir da leitura de cada linha, correspondente a uma 

incerteza, escrevem-se nas células as hipóteses plausíveis da referida incerteza, até 

preencher toda a matriz (BUARQUE, 2003). A Figura 9 demonstra a rede para o 

exemplo anterior. 

 

Figura 9 – Rede de investigação morfológica 

 

 

 
Fonte: Adaptação de Buarque (2003). 

 

Como no exemplo da Figura 9, se o grupo tiver uma noção preliminar de uma 

hierarquia de influência de algumas incertezas sobre as outras, é interessante 

expressá-la, conforme a ordem de distribuição (A>B>C), na primeira coluna para 

facilitar a análise (BUARQUE, 2003). Essa rede deve ser repetida de maneira idêntica 

para todas as incertezas. 

A rede é lida de cima para baixo e da esquerda para a direita, procurando-se 

as conexões de maior consistência, compondo alguns conjuntos que constituem as 

bases dos cenários (ideias-força). Ao invés de analisar todas as combinações 

possíveis e de excluir as que não são consistentes, busca-se compor diretamente as 

combinações de mais altas consistências (BUARQUE, 2003). 

Para Godet (2000), a análise morfológica comporta duas etapas: 

a) construção do espaço morfológico: decompõe-se o sistema estudado em 

subsistemas ou componentes através de uma reflexão aprofundada 

(baseada, por exemplo, nos resultados da análise estrutural). Nessa 

primeira etapa, interessa também dispor de componentes mais 

independentes, na medida do possível. Além disso, devem representar o 

sistema por completo. Deve-se atentar para o número de componentes, pois 

muitos inviabilizam a análise e poucos empobrecem-na, daí a necessidade 

C1

C2

C1

C2

B1

B2

A1
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de encontrar um compromisso. Diante disso, deve-se configurar os cenários 

através da combinação dos componentes, representando o campo dos 

possíveis. 

b) redução do espaço morfológico: certas combinações são irrealizáveis 

(incompatíveis entre configurações, etc.), o que requer a redução a um 

subespaço útil, introduzindo condicionalismos de exclusão e critérios de 

seleção (econômicos, técnicos, etc.). A partir disso, as combinações 

pertinentes poderão ser examinadas. 

Muito estimulante para a imaginação, a análise morfológica permite um 

varrimento sistemático do campo dos possíveis. Para não ser submerso pela 

combinatória, é necessário aprender a navegar no interior do espaço morfológico, o 

que é possível graças a critérios de escolha (GODET, 2000). 

Algumas limitações da análise morfológica devem ser consideradas. A primeira 

parte da escolha de seus componentes. Se um componente, ou algum caminho, 

essenciais para o futuro, não forem considerados, há o risco de deixar de fora uma 

faceta inteira de possibilidades futuras – e como essas não são restritas e evoluem ao 

longo do tempo, a falha de não as considerar potencializa um possível 

desentendimento dos resultados futuros (GODET, 2006). 

A segunda limitação envolve o risco da geração de um alto número de 

combinações de hipóteses (cenários). Uma solução para isso é introduzir critérios de 

seleção, restringindo determinados fatores e explorando os subespaços morfológicos 

úteis (GODET, 2006). 

A análise morfológica é um método bastante simples de por em prática, mas a 

combinatória é intimidativa e essa é, sem dúvida, a razão da sua limitada difusão. 

Entretanto, a simplicidade do método e a disponibilidade do software Morphol 

incentivaram o seu uso (GODET, 2000). O software atua através da análise 

morfológica sequencial (encaixada, envolvida), de maneira intuitiva e interativa. Os 

níveis, dimensões, variáveis e hipóteses (recomendações estratégicas) são 

apresentados sob a forma de um paralelepípedo (três dimensões). O conjunto de 

dados é assim facilmente acessível.  

O Morphol permite construir cenários primários interligados a partir de um 

módulo amigável de seleção de hipóteses: inicialmente, por dimensão (jogos de 

hipóteses por grupos de variáveis de uma dada dimensão), em seguida, por nível, e 

enfim os cenários globais primários. Os cenários assim estabelecidos podem ser 
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compartilhados e discutidos online por um grupo de participantes (GODET, 2001). 

 

2.4.5 Método dos impactos cruzados probabilísticos 

 

Da mesma forma que o passado pode ser sumarizado por uma série de eventos 

significantes, futuros possíveis podem também serem identificados por uma lista de 

hipóteses. Essas podem, por exemplo, demonstrar a persistência de um evento e a 

interrupção ou o desenvolvimento inicial de uma nova tendência (GODET, 2010).  

A implementação de hipóteses dentro de um determinado espaço de tempo é 

marcada por um grau de incerteza pois, quando se olha para o futuro, o julgamento 

pessoal é frequentemente o único caminho para relacionar eventos que possam 

ocorrer, não há estatísticas do futuro (GODET, 1994). Assim, métodos baseados em 

peritos são úteis para redução das incertezas e também para comparar os pontos de 

vista de um grupo em relação a outro e, ao mesmo tempo, para os participantes 

tornarem-se conscientes do escopo e preferência das opiniões dadas (GODET, 2000). 

Diversos métodos podem ser utilizados para varrer o campo dos possíveis e 

reduzir as incertezas associadas. Dentre eles, há o método Delphi, o Àbaco de 

Réginier e o Método dos Impactos Cruzados (GORDON, 1994; GODET, 2000; 

NOWACK; ENDRIKAT; GUENTHER, 2011; WRIGHT; BRADFIELD; CAIRNS, 2013), 

por exemplo. Para redução da incerteza neste trabalho, propõe-se utilizar o Método 

dos Impactos Cruzados Probabilísticos, visto que se trata de uma abordagem analítica 

para calcular probabilidades de um evento em estudos de prospecção (GORDON, 

1994).  

Os métodos de impactos cruzados probabilísticos visam determinar 

probabilidades simples e condicionais de hipóteses e/ou de acontecimentos, assim 

como as probabilidades destes últimos, tendo em conta as interações entre eventos 

e/ou hipóteses. O objetivo desse método é, não só apresentar ao decisor os cenários 

mais verossímeis, mas também, examinar combinações de hipóteses que teriam sido 

excluídas a priori (GODET, 2000). 

Muitos eventos aparentemente dispersos e não inter-relacionados, são causas 

de outros eventos, também aparentemente singulares. Assim, é difícil imaginar um 

evento sem um predecessor que o tenha lhe causado (com determinada 

probabilidade) ou um evento que, depois de ocorrido, não deixe “marcas”. Esse inter-

relacionamento entre eventos e ocorrências é chamado “impacto cruzado” (GORDON, 
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1994). 

O método SMIC (acrônimo francês para Sistemas e Matrizes de Impactos 

Cruzados), inicialmente desenvolvido no Departamento de Programas da Comissão 

Energia Atômica francês (CEA) em 1972 e, posteriormente aperfeiçoado na SEMA é 

um exemplo de análise baseada em impactos cruzados probabilísticos (GODET, 

1994). Esse método está doravante acessível graças ao programa Prob-Expert, 

desenvolvido e difundido pela empresa Heurisco. Com ele, torna-se possível animar 

um SMIC-Prob-Expert em tempo real com um grupo de peritos num dia, por exemplo 

(GODET, 2000). 

Godet (1994) explica que o método SMIC funciona através do questionamento 

a um painel de especialistas sobre uma determinada rede de assuntos, de maneira 

mais racional e objetiva possível, visando desenvolver informações coerentes, tendo 

em vista a alimentação inicial dos dados. As respostas são tratadas através de um 

programa clássico de minimização de uma forma quadrática sob restrições lineares. 

O método SMIC divide-se em duas grandes fases:  

a) formulação de hipóteses e escolha dos peritos; 

b) probabilização dos cenários. 

Um inquérito SMIC parte de cinco ou seis hipóteses fundamentais e de algumas 

hipóteses complementares. Não é fácil estudar o futuro de um sistema complexo com 

um número tão limitado de hipóteses, mesmo que o interesse de métodos como a 

análise estrutural e da reflexão estratégica dos atores permitam identificar melhor as 

variáveis-chave e formular melhor as hipóteses de partida (GODET, 2000). 

Os peritos interrogados são escolhidos a luz de suas capacidades de preverem 

o futuro. Para Godet (2006), a falta de independência dos peritos pode constituir um 

inconveniente. É por isso que, por precaução, os peritos são isolados e suas opiniões 

recolhidas anonimamente. Assim, obtém-se a opinião de cada perito, e não uma 

opinião mais ou menos enviesada por um processo de discussão em grupo.  

Os peritos são convidados a responder um instrumento em forma de graduação 

quantitativa. A imprecisão das respostas é reduzida através da estimação, por parte 

dos entrevistados, das probabilidades de ocorrências das hipóteses em uma escala 

de 1 (muito baixa) a 5 (altamente provável). O valor 6 corresponde a uma hipótese 

independente. Os peritos são também questionados acerca das probabilidades 

condicionais, isto é, a probabilidade de um evento ocorrer quando da ocorrência e da 

não ocorrência do outro. Através disso, o perito percorre seus posicionamentos 
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quantitativos e, de certa maneira, revela a coerência implícita do raciocínio. Como 

resultado disso, há a revisão das avaliações várias vezes e, até certo ponto, revela-

se a coerência implícita do raciocínio (GODET, 2010). 

Para a segunda etapa, probabilização dos cenários, o programa SMIC-Prob-

Expert de Godet, analisa os dados brutos considerando um sistema com “n” hipóteses 

e permite, a partir de informações fornecidas pelos peritos, escolher entre as “2n” 

imagens possíveis (jogos de hipóteses) as que (tendo em conta a sua probabilidade 

de realização) deveriam ser especificamente estudadas. O SMIC consiste, portanto, 

em assinalar os futuros mais prováveis que servirão de base à construção dos 

cenários (GODET, 2000). 

O método requer muita reflexão no tratamento da informação, a fim de 

selecionar as hipóteses essenciais. Assim, a análise estrutural e o entendimento do 

grupo de atores são muito importantes para identificar variáveis-chave e formular 

hipóteses estratégicas. A informação recolhida num inquérito SMIC proveniente de 10 

a 20 peritos respondendo a em torno de 30 questões, é qualitativamente similar a uma 

pesquisa a 1000 respondentes a cerca de 3 perguntas (GODET, 2001). 

A realização de uma hipótese constitui um acontecimento. O conjunto de 

hipóteses constitui um conjunto universal dentro do qual existem muitos estados 

possíveis, ou seja, muitas imagens finais e combinações de hipóteses (GODET, 

2006). Os peritos são solicitados (em grupos ou individualmente) a fornecer 

informações sobre: 

a) a lista das “n” hipóteses consideradas fundamentais para o objeto em 

estudo: H = (H1, H2, n); 

b) as probabilidades simples de realização para um determinado horizonte: 

P(i) é a probabilidade da hipótese Hi; 

c) as probabilidades condicionais de hipóteses tomadas em pares: P(i/j) 

(probabilidade de “i” quando da ocorrência de “j”) e P(i/nj) (probabilidade de 

“i” quando da não ocorrência de “j”). 

Na prática, as opiniões emergentes de certas questões sobre hipóteses 

independentes são incoerentes em relação as restrições clássicas de probabilidades. 

Essas opiniões “não polidas” devem ser corrigidas de forma a que os resultados 

líquidos respeitem as seguintes condições (BENASSOULI; MONTI, 2005): 

a) 0 < P(i) < 1; 

b) P(i/j).P(j) = P(j/i).P(i) = P(i.j); 
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c) P(i/j).P(j) + P(i/nj).P(nj) = P(i). 

A essência do método SMIC consiste em corrigir pareceres cruzados por 

peritos afim de obter resultados líquidos coerentes e o mais próximo possível das 

estimativas iniciais (GODET, 2001). Assim, cenários mais prováveis do que outros 

podem ser distinguidos no grupo de cenários possíveis e, portanto, situações de 

referência e contrastadas podem ser escolhidas a partir desse conjunto. Além disso, 

probabilidades simples e condicionais de hipóteses (ambas coerentes) podem ser 

deduzidas a partir de probabilidades de conjuntos de hipóteses. Em outras palavras, 

essas satisfazem as condições a, b e c mencionadas anteriormente. Diante disso, 

pode ser realizada a análise de sensibilidade e a dedução de variáveis dominantes e 

dominadas (BENASSOULI; MONTI, 2005). 

O efeito da ação em cada hipótese é mensurado com os coeficientes de 

elasticidade “eij” e transcrito para uma matriz de elasticidade. Para uma variação 

relativa da probabilidade de “i” (por exemplo, 10%), as somas dos valores de linha da 

matriz fornecem valores absolutos das variações relativas, induzidas sobre as 

probabilidades de outras hipóteses (GODET, 2001). Esse valor pode ser visto como 

um tipo de dominância da hipótese “i” sobre o resto das hipóteses. 

A análise de sensibilidade é utilizada para determinar quais as hipóteses devem 

ser descartadas em benefício do estudo em questão. As elasticidades podem ser 

calculadas através de simulações, executando várias vezes o modelo de relações 

entre probabilidades. No entanto, para um grande número de peritos, também é 

possível medir o impacto de um evento sobre o outro, comparando o deslocamento 

em histogramas (BENASSOULI; MONTI, 2005). Esse refinamento por parte do 

método SMIC permite a escolha das imagens finais. 

Para cada especialista, tem-se acesso às suas soluções medianas e as 

probabilidades dos cenários. A classificação média obtida é utilizada para identificar o 

núcleo mais provável (GODET, 2001). Assim, por exemplo, para 64 cenários possíveis 

para 6 eventos, pode-se ver, em geral, que um terço dos cenários constituem 90% da 

probabilidade. Do mesmo modo, um sexto constitui entre 60% e 75%. Essas 

informações sobre as probabilidades de cenários por grupos e sua média são usadas 

para selecionar:  

a) cenários de referência (muitas vezes com alta probabilidade média); 

b) cenários contrastados (caracterizados frequentemente pela probabilidade 

média fraca). 
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Convém então, conforme Godet (2000), selecionar um cenário de referência 

(com uma forte probabilidade média) e escolher 3 ou 4 dos cenários contrastados, 

cuja probabilidade pode ser fraca, mas cuja importância para a organização não deve 

ser negligenciada. 

Uma vez que as imagens finais são determinadas, o objetivo desse método de 

cenarização é descrever de forma coerente o caminho da situação de partida que leva 

ao resultado. O caminho é descrito levando em consideração mecanismos evolutivos 

e comportamentos de atores analisados em etapas anteriores (BENASSOULI; 

MONTI, 2005). 

O método SMIC-Prob-Expert representa uma vantagem em relação a outros 

métodos, como o Delphi, por exemplo, ao passo que considera as interações entre os 

acontecimentos e leva em conta a interdependência entre as questões levantadas e 

assegura a coerência das respostas. É de aplicação relativamente simples e o seu 

desenvolvimento é bastante rápido, sendo os resultados obtidos, regra geral, 

facilmente interpretáveis (GODET, 1994). 

Além disso, o método constitui uma excelente “barreira” intelectual que, muitas 

vezes, permite questionar certas ideias feitas e sobretudo verificar se os cenários 

estudados abrangem uma parte razoável do campo dos prováveis. Para isso, devem 

haver pelo menos 6 a 7 possibilidades em dez de a realidade futura corresponder a 

um destes cenários (GODET, 2000).  
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3 METODOLOGIA 
 

Esse capítulo apresenta o enquadramento metodológico da pesquisa, o objeto 

de esdtudo no qual irá desenvolver-se e o procedimento metodológico a serem 

cumpridos para a conclusão da Dissertação. 

 

3.1 ENQUADRAMENTO METODOLÓGICO 

 

Toda pesquisa deve conter premissas ou pressupostos teóricos sobre os quais 

o pesquisador fundamentará sua interpretação (MARCONI; LAKATOS, 2010). Dessa 

forma, foi realizado um enquadramento metodológico a ser utilizado na presente 

Dissertação, que pode ser observado no Quadro 12.  

 

Quadro 12 – Enquadramento metodológico da Dissertação 

 

Classificação Enquadramento 

Natureza Aplicada 

Método científico Indutivo 

Abordagem Qualitativa 

Objetivos 
Exploratória 

Descritiva 

Procedimentos técnicos 

Bibliográfica 

Documental 

Estudo de caso 
 
Fonte: Autor. 

 

A pesquisa de natureza aplicada visa encontrar uma solução para um problema 

imediato de uma sociedade ou organização empresarial. Compreende também, 

identificar tendências sociais, econômicas ou políticas que possam afetar determinada 

instituição (KOTHARI, 2004). A natureza dessa pesquisa é aplicada pois visou 

encontrar causas, caminhos e opções que compreendessem o sistema do instituto de 

pesquisa para ampliar sua atuação em projetos empresariais futuros que, por sua vez, 

visam a entrega de novos e/ou melhores produtos e serviços e, consequentemente, o 

aumento da qualidade de vida dos envolvidos e da sociedade. 

No método de abordagem indutivo há um processo mental que, partindo de 

dados particulares, suficientemente constatados, infere uma verdade geral ou 
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universal, não contida nas partes examinadas. O objetivo dos argumentos indutivos é 

levar a conclusões cujo conteúdo é muito mais amplo do que o das premissas nas 

quais se basearam (MARCONI; LAKATOS, 2010). Esta pesquisa buscou inferir 

cenários futuros impactantes no sistema do instituto de pesquisa, sob a junção de 

diversas variáveis e atores os quais, isoladamente, não permitiriam tal façanha. 

A pesquisa qualitativa visa descobrir e salientar motivos e desejos para analisar 

os fatores que motivam as pessoas a comportarem-se de determinadas maneiras ou 

o que faz as pessoas gostarem ou não de certas coisas (SILVA; GODOI; MELLO, 

2010). Não se buscam regularidades, mas sim a compreensão dos agentes, daquilo 

que os levou singularmente a agir como agiram. Isto é, serão utilizados instrumentos 

de coleta de dados com questões abertas, principalmente no primeiro momento da 

pesquisa. Este aspecto caracterizou-se pela forma de coleta e análise, trabalhando 

com opiniões sem restrições de respostas, primeiramente, e, depois, com escalas de 

quantificação dessas respostas. 

É importante lembrar que a mudança qualitativa (passagem de uma qualidade 

ou de um estado para outro) não é obra do acaso, pois decorre necessariamente da 

mudança quantitativa (aumento ou diminuição de quantidade) (MARCONI; LAKATOS, 

2010). Mesmo que a pesquisa seja qualitativa, pode comportar dados quantitativos 

para esclarecer algum aspecto da questão que está sendo investigada (SILVA; 

GODOI; MELLO, 2010).  

A pesquisa descritiva inclui levantamentos e inquéritos sobre a investigação de 

fatos de diferentes âmbitos para descrever o estado atual de um caso. A principal 

característica da pesquisa descritiva é que o pesquisador não tem controle sobre as 

variáveis; ele pode apenas reportá-las em relação ao passado ou presente. Porém, 

mesmo sem controlá-las, pode apontar suas causas (KOTHARI, 2004). Este estudo 

visou a investigação de determinados fenômenos, descrevendo-os em relação ao 

passado e presente, além de suposições de seus estados futuros.  

A pesquisa exploratória necessita de um processo de investigação que 

identifique a natureza do fenômeno e aponte as características essenciais das 

variáveis que se quer estudar. Na pesquisa exploratória se trabalha com o 

levantamento da presença das variáveis e da sua caracterização (KÖCHE, 2011). 

Variável é qualquer coisa que pode ser classificada em duas ou mais categorias, 

sendo um conceito proveniente da matemática (GIL, 2010). Nesta pesquisa, houve o 

estudo da relação entre as variáveis, porém, anteriormente, houve a necessidade de 
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identificação, descrição e caracterização das mesmas, indo ao encontro das 

classificações exploratória e descritiva. 

Na pesquisa bibliográfica, o estudo se desenvolve tentando explicar um 

problema, utilizando o conhecimento disponível a partir das teorias publicadas em 

livros ou obras congêneres (KÖCHE, 2011). Na pesquisa documental, a fonte de 

coleta de dados está restrita a fontes primárias, como documentos, escritos ou não, 

sob fatos já ocorridos ou no momento que ocorrem (MARCONI; LAKATOS, 2010). 

Este trabalho debruçou-se sob uma ampla base bibliográfica realizada em diversas 

pesquisas publicadas em artigos e livros e, do ponto de vista documental, baseou-se 

também em relatórios de pesquisa de instituições além de documentos de arquivos 

públicos. 

O estudo de caso permite que os investigadores foquem um caso e construam 

uma perspectiva holística e do mundo real – como no estudo dos ciclos individuais da 

vida, o comportamento dos pequenos grupos, os processos organizacionais e 

administrativos, as relações internacionais e a maturação das indústrias (YIN, 2015). 

O desenvolvimento de uma pesquisa construída a partir de um estudo de caso 

ganhará status de uma investigação exemplar se a delimitação do problema de 

pesquisa revelar criatividade, assim como a clara definição do objeto de estudo 

(MARTINS, 2008). Indo ao encontro dessas definições, esta pesquisa partiu do 

questionamento acerca da possibilidade de se alavancar a inteligência competitiva em 

um instituto de pesquisa, trabalhando com o levantamento de hipóteses de 

acontecimentos em série que podem ser combinados para definição de cenários 

futuros verossímeis e seus monitoramentos. 

Hipóteses podem ser vistas como enunciados conjeturais de relações entre 

duas ou mais variáveis e que se originam das mais diversas fontes. Algumas derivam 

da simples observação dos fatos, outras de pesquisas já realizadas e, algumas, 

provêm de teorias e intuições (GIL, 2010). 

 

3.2 OBJETO DE ESTUDO 

 

O objeto de estudo desta pesquisa foi o Instituto de Redes Inteligentes (INRI), 

vinculado ao Centro de Tecnologia da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). 

O instituto tem como objetivo realizar pesquisa, desenvolvimento, serviços 

tecnológicos e inovação na área de energia, atuando nos temas que envolvem redes 
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inteligentes, geração distribuída, avaliação de desempenho, eficiência energética, 

conversão de energia, sistemas de iluminação, e suas tecnologias correlatas. 

O INRI é participante do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Geração 

Distribuída de Energia Elétrica (INCT-GD), maior programa governamental de ciência 

e tecnologia na área de geração distribuída do Brasil, financiado pelo CNPq, CAPES 

e FAPERGS. O INRI também é associado ao Programa de Pós-Graduação em 

Engenharia Elétrica da UFSM, o qual possui nível de excelência (Conceito 6 na 

CAPES). 

Os serviços prestados pelo INRI compreendem os relacionados as energias 

solar fotovoltaica e eólica, além de equipamentos de média tensão. Possuindo 

laboratório acreditado pelo Inmetro (nº CRL 1322), o instituto realiza ensaio de 

inversores fotovoltaicos conectados a rede de até 50kW (serviço acreditado) além de 

outros serviços similares ainda não acreditados. Para mais informações sobre o 

instituto, a seção 4.1.2 apresenta outras considerações. 

 

3.3 PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 

 

Para o desenvolvimento desta pesquisa, foi proposta uma abordagem para 

prospecção de cenários para um instituto de pesquisa, desenvolvimento e inovação, 

cujas etapas fundamentais estão representadas na Figura 10. Os passos 

metodológicos foram pensados para atingir os objetivos propostos e responder ao 

problema de pesquisa levantado. 

 

Figura 10 – Etapas da pesquisa 

 

 
 
Fonte: Autor. 

 

Revisão bibliográfica

Construir a base

Varrer o campo dos possíveis e reduzir a incerteza

Elaborar os cenários

Fase 1

Fase 2

Fase 3
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O procedimento metodológico da Figura 10 engloba os conceitos previamente 

apresentados no Capítulo 2. Tendo-os em vista, apresenta-se a descrição das 

operações relacionadas as suas sub etapas, sendo englobadas em três principais 

fases. A estruturação da Figura 10 é importante pois não se deve perder de vista os 

limites da formalização do método, uma vez que as pessoas também são guiadas por 

suas intuições e paixões (GODET, 2010). 

 

3.3.1 Revisão bibliográfica 

 

A partir do problema e dos objetivos desta pesquisa, foram realizadas buscas 

bibliográfica e bibliométrica na literatura que fundamentassem e justificassem a 

execução da Dissertação. O tema principal foi dividido em três grandes áreas: 

pesquisa, desenvolvimento e inovação, inteligência competitiva e prospecção de 

cenários. 

Considerando temas apresentados no Capítulo 2 e as etapas da pesquisa, 

apresentou-se uma proposta de abordagem para prospecção de cenários baseada no 

Método de Cenários de Michel Godet, que utiliza conceitos da análise estrutural, do 

método dos impactos cruzados e da análise morfológica, conforme dissertados no 

subcapítulo 2.4. 

 

3.3.2 Fase 1 - Construir a base 

 

Essa fase inicial teve um papel fundamental na construção dos cenários. 

Consistiu em construir um conjunto de representações do estado atual do sistema 

constituído pelo instituto de pesquisa e a sua envolvente. A base foi, por conseguinte, 

a expressão de um sistema de elementos dinâmicos ligados uns aos outros; sistema 

esse que, por sua vez, foi articulado com a sua envolvente exterior. 

Foi conveniente, portanto: 

a) delimitar o sistema e a sua envolvente; 

b) determinar as variáveis essenciais; 

c) analisar a estratégia dos atores. 

Num primeiro momento, foram levantadas as variáveis junto aos participantes 

do estudo, conforme modelo para coleta no Apêndice A. Os participantes convidados 

para o estudo foram pessoas relacionadas diretamente ao INRI e suas atividades 
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principais, docentes doutores e técnicos administrativos, detalhados na seção 4.2.2 

Ocorreram entrevistas e envios de instrumentos de coleta através de meio 

eletrônico. As variáveis deveriam estar relacionadas ao instituto de pesquisa, da forma 

mais ampla e racional possível. Foram considerados quaisquer elementos que 

afetassem o sistema, tendo em vista o limite temporal, a área geográfica abrangida e 

os próprios participantes do estudo. 

Para iniciar o aprofundamento do estudo, a análise estrutural foi um instrumento 

precioso (e classicamente utilizado). Para operacionalizar essa etapa, foi utilizado o 

software livre Micmac. O programa foi abastecido inicialmente com a descrição dos 

participantes do estudo (nome, profissão e formação) seguida da inserção das 

variáveis (baseando-se na coleta) contendo, cada uma, um título longo, um título curto 

(para uso na matriz), a descrição completa (daí a importância do detalhamento da 

etapa anterior) e um tema. Assim, foi disponibilizada a matriz (MDI) para julgamento 

das relações de influências diretas entre variáveis (na escala 0, 1, 2, 3 e P). Ainda 

sobre o preenchimento dessa matriz, foi preciso elucidar os significados das relações 

potenciais (P), diferenciando-as entre 3 níveis hierárquicos (1, 2 e 3). Diante da 

conclusão dos julgamentos, o software criou a matriz dos impactos indiretos, que 

auxilia na identificação das variáveis-chave, conforme explicado no subcapítulo 2.4.  

Nessa primeira fase, também foi identificada a afinidade política entre os atores 

das variáveis-chave, através da disposição dos mesmos em uma nova matriz, para 

avaliar as relações de força entre si, conforme exemplificaram os Quadros 7, 8 e 9. 

Concomitantemente, houve a análise de convergências/divergências, realizada 

conforme exemplificou a Figura 8. Assim, cada ator foi definido em função dos seus 

objetivos, problemas e meios de ação.  

A operacionalização da análise dos atores foi feita com o software livre Mactor. 

O abastecimento do software iniciou com a inserção dos dados dos participantes do 

estudo (nome, profissão e formação), dos atores das variáveis-chave (nome, 

abreviação e descrição) e dos objetivos (nome, abreviação, tema e descrição). Após, 

foi necessário o preenchimento da matriz de influências diretas entre os atores (MDI) 

e das matrizes de relacionamento dos atores com os objetivos associados às 

estratégias (MAO). O produto final foi uma visão do grupo sobre a estrutura de poder 

no sistema de forças políticas, possibilitando a criação das recomendações 

estratégicas e das questões-chave do futuro. 
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3.3.3 Fase 2 - Varrer o campo dos possíveis e reduzir a incerteza 

 

Estando identificadas as variáveis-chave e analisado o jogo de atores, na 

presente etapa deveriam ser demarcados os futuros possíveis através de uma lista de 

hipóteses que traduzissem, por exemplo, a continuidade de uma tendência ou, ao 

contrário, a sua ruptura. A presente fase não pode ser executada, justificado o fato no 

subcapítulo 5.2. 

A operacionalização iniciaria com o abastecimento do software Morphol, 

baseado na análise morfológica. Após, os cenários seriam configurados através da 

combinação dos componentes, conforme exemplifica a Figura 11. Nessa etapa, como 

certas combinações são irrealizáveis (incompatíveis entre configurações), seriam 

introduzidos condicionalismos de exclusão e critérios de seleção (econômicos, 

técnicos, etc.) para redução desse espaço morfológico. Como por exemplo, um critério 

econômico poderia ser “a necessidade de um retorno mínimo sobre os projetos”, ou 

um critério técnico poderia ser “a limitação à infraestrutura disponível do objeto 

estudado”. 

 
Figura 11 – Combinações pertinentes 

 
 

 
Fonte: Adaptação de Godet (2000). 

 

O conjunto dessas combinações representaria o espaço morfológico (campo 

dos possíveis). Entretanto, esse espaço morfológico aumenta com muita rapidez, 

comum na prospectiva exploratória – e o risco de ficar submerso pela combinatória é 

Subsistemas Componentes

Social 1 2 3 4

Econômico 1 2 3 4

Político 1 2 3 4

Cultural 1 2 3 4

Tecnológico 1 2 3 4

Combinações
pertinentes

X
(12112)

Y
(34323)

Z
(22334)
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bem real (GODET, 2000), daí a relevância do software. A partir disso, as combinações 

pertinentes poderiam ser examinadas através de listas de hipóteses. 

Na sequência, haveria a redução das incertezas das combinações pertinentes 

encontradas, com o auxílio do método pericial SMIC-Prob-Expert. Esse software 

realiza a análise de impactos cruzados e estima as probabilidades subjetivas de 

ocorrência destas diferentes combinações ou das diferentes envolventes-chave para 

o futuro. A probabilização seria feita através de um instrumento que o software cria 

para, através de julgamento quantitativo, eliminar a subjetividade das respostas, 

conforme descrito no subcapítulo 2.4. 

Seriam inseridas no software as hipóteses resultantes da etapa anterior e os 

peritos que responderiam ao instrumento. Nessa etapa, é necessário o cadastro dos 

peritos (diferentemente do público das etapas anteriores) e qual o seu peso nas 

respostas. Isto é, para um determinado assunto um perito deverá ter maior peso de 

influência nas respostas, visto que domina melhor o tema. Assim, cada perito 

responde as probabilidades simples e condicionais das hipóteses. 

 

3.3.4 Fase 3 - Elaborar os cenários 

 

Nessa fase final, que também não pode ser realizada em função de limitações 

descritas no capítulo de conclusão, os cenários estariam ainda no estado embrionário, 

pois limitar-se-iam aos jogos de hipóteses realizadas ou não. Seriam elaborados os 

cenários mais verossímeis (probabilidades médias mais altas), dos quais seria 

escolhido um como sendo o de mais alta probabilidade média, e outros três para 

serem cenários possíveis alternativos. Seriam descritos os encaminhamentos que 

levam da situação atual às imagens finais retidas (esta parte do trabalho é designada 

por fase diacrônica, por tratar da linearidade e sucessão dos acontecimentos 

(DURANCE; GODET, 2010)). 

Ao total, seriam cinco instrumentos de coleta de dados, nos moldes dos 

softwares utilizados e de acordo com a ordem do trabalho e do público-alvo. Ratifica-

se que, embora o uso das ferramentas descritas nesta proposta estimularem a 

imaginação, não há garantia de criatividade. No final, o analista ainda requer algum 

talento, intuição e senso comum, pois o objetivo principal é ajudar os atores a construir 

projetos concretos e participativos que envolvam indivíduos como grupos (GODET, 

2010).   
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

Este capítulo tem por objetivo apresentar e discutir os resultados da aplicação 

da abordagem para prospecção de cenários em instituto de pesquisa desenvolvimento 

e inovação. Essa etapa compreende resultados e algumas simulações. 

Tratando primeiramente do histórico e a descrição do caso em que ocorreu a 

investigação, foram resumidas algumas informações desde a origem até a atualidade 

sobre o INRI. Também foram evidenciadas as etapas de coletas com especialistas e 

gestores do instituto e da utilização de ferramentas de apoio. 

 

4.1 HISTÓRICO E DESCRIÇÃO DO CASO ESTUDADO 

 

Esta seção apresenta dois tópicos para a compreensão da amplitude do 

estudo, que são o sistema brasileiro de energia elétrica e o instituto de pesquisa objeto 

de estudo. Primeiramente, há uma breve descrição do histórico da energia elétrica no 

Brasil e, após, são apresentadas mais algumas particularidades do INRI. 

 

4.1.1 Setor de energia elétrica brasileiro 

 

Para o Brasil, pode-se considerar o início das atividades do setor de energia 

elétrica quando entrou em operação a primeira usina hidrelétrica, em 1883. Na 

sequência, surgiram as primeiras legislações disciplinando o uso da energia elétrica 

no País, em 1903 e, após, em 1943, teve início a criação de companhias estaduais e 

federais. Na década de 60, foram criados o Ministério de Minas e Energia (presidente 

Juscelino Kubitschek), a Eletrobrás (presidente João Goulart) para coordenar o setor 

e o Departamento Nacional de Águas e Energia para regular o mesmo (CUNHA et al., 

2008). 

Em 1988, com o surgimento da Constituição Federal, o texto específico sobre 

o setor elétrico deixou evidente a competência da União em todo o contexto 

relacionado ao setor. Historicamente, o setor energético brasileiro é sujeito a 

significante intervenção do Estado, tendo ocorrido apenas em 1996 algumas 

privatizações. Entretanto, a maioria das companhias e dos ativos de geração de 

energia estiveram sempre sob controle governamental (AQUILA et al., 2017). 

Atualmente, verifica-se que a condição tradicional de domínio do setor continua, 
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porém há também ascendência de projetos de PD&I relacionados a geração e 

distribuição de energia elétrica. Nessa esfera, despontam profissionais de centros de 

pesquisa e instituições de ensino superior, além das parcerias público-privadas.  

 

4.1.2 Instituto de Redes Inteligentes 

  

A área de competência em Redes Elétricas Inteligentes (REI) foi desenvolvida 

ao longo de mais de uma década e exercida por várias unidades e pesquisadores do 

Centro de Tecnologia da Universidade Federal de Santa Maria. Esse processo 

culminou com a recente criação do Instituto de Redes Inteligentes (INRI), inaugurado 

em agosto de 2016 (GARLET, 2017). Desse modo, por meio de seus pesquisadores 

e suas ações de PD&I em parceria com empresas e indústrias do setor 

eletroeletrônico, o INRI vem começando a atuar em novas soluções para o 

planejamento da geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, gestão da 

geração e produção desse tipo de energia, assim como seu processamento. 

Através desta iniciativa, o Centro de Tecnologia estabeleceu um foco em PD&I, 

introduzindo novas práticas de engenharia no planejamento e gestão da geração, 

produção e distribuição em sistemas elétricos. Isso foi possível pelo advento de 

tecnologias em eletrônica de potência e tecnologias de informação e comunicação. A 

inserção do CT no campo de pesquisa de Redes Elétricas Inteligentes evidencia uma 

série de políticas e novas regulamentações, possibilitando a construção de novos 

cenários. 

Devido à fase de desenvolvimento inicial em que o instituto se encontrava, foi 

criado um Conselho de Gestão de Implantação, que trabalhou de forma mais ativa na 

tomada de decisões que propiciaram o crescimento e a consolidação do INRI 

(GARLET, 2017). Esse conselho foi integrado pelo diretor, pelo vice-diretor, pelo 

representante da Coordenação de Transferência de Tecnologia, pelo representante 

da Coordenação de Projetos Especiais, pelo diretor do Centro de Tecnologia da UFSM 

e pelo idealizador do INRI. Este conselho foi responsável pela definição de negócio, 

missão, visão e valores, contribuindo significativamente com a gestão estratégica e a 

elaboração das diretrizes do instituto. 

A estrutura hierárquica organizacional do instituto pode ser visualizada na 

Figura 12. 
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Figura 12 – Organograma do INRI 

 

 

 
Fonte: Autor. 

 

Os membros do instituto são extremamente qualificados, uma vez que 

possuem pós-graduação e participam diretamente das decisões tomadas em seus 

departamentos. A administração do INRI é caracterizada por abordar de forma 

sistemática a gestão estratégica, seguindo um método definido e possibilitando a 

interação com os envolvidos no instituto. Esse processo leva à tomada de decisões 

éticas e socialmente responsáveis, tornando a instituição mais apta para enfrentar 

possíveis entraves futuros (GARLET, 2017). 

 

4.2 APLICAÇÃO - FASE 1 

 

Iniciando a aplicação da abordagem proposta nessa Dissertação de Mestrado, 

conforme descrito no Capítulo 3 – Metodologia, a fase 1 compreendeu as seguintes 

etapas: 

a) delimitar o sistema e a sua envolvente; 

b) determinar as variáveis essenciais; 

c) analisar a estratégia dos atores. 

Essas etapas foram desenvolvidas na ordem descrita e são apresentadas a 

seguir. 
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4.2.1 Delimitar o sistema e a sua envolvente 

 

O processo iniciou com o delineamento de uma estrutura que representasse o 

sistema em estudo e sua envolvente. Para isso, diversas foram as fontes consultadas 

para reunir dados e informações. Houveram buscas em meio físico (revistas sobre 

atualidades e jornais) e em meio digital - artigos científicos, cadernos de prospecção 

e outras mídias, como por exemplo o Boletim Eletrônico da Agência Câmara de 

Notícias. O período de busca e congregação dessa concepção inicial do fenômeno 

compreendeu os meses de setembro a dezembro de 2017. Além disso, entrevistas 

não estruturadas com professores pesquisadores, acadêmicos de pós-graduação e 

profissionais atuantes no INRI foram realizadas.  

As entrevistas não estruturadas foram conversas que tiveram duração média 

de 50 minutos, tendo como norte o questionamento: “Em sua opinião, quais são os 

fatores que irão condicionar a evolução do fenômeno PD&I em smart grids no Brasil 

em 2030”? Os participantes dessa etapa foram pós-graduandos das engenharias de 

produção, elétrica e mecânica, além de um professor doutor em engenharia química 

com ampla experiência em transferência tecnológica institucional. 

Para organizar e potencializar a busca pelas informações, além da evidente 

limitação considerando a atuação do instituto (localização geográfica, tempo de 

atuação e estrutura organizacional) foram determinados os seguintes eixos, descritos 

no Quadro 13. 

 

Quadro 13 – Eixos de orientação para levantamento de variáveis 

 

Tipo Contexto Código 

Variáveis 
internas 

Funcionamento interno (gestão e operação) INT_INRI 

Variáveis 
externas 

Tecnológico 
Político 

Econômico 
Ambiental 

Sociocultural 

EXT_TEC 
EXT_POL 
EXT_ECO 
EXT_AMB 
EXT_SOC 

 
Fonte: Autor. 

 
 Após esse procedimento de levantamento de informações foram elencadas 54 

variáveis, que foram homologadas por especialistas. A homologação envolveu a 
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aprovação de dois professores pesquisadores atuantes na gestão e em projetos do 

instituto (participantes A e B - descritos adiante). Os critérios para homologação foram 

a aderência das variáveis a realidade do caso estudado, a possibilidade de 

aglomeração de algumas variáveis em uma só e a exclusão de variáveis, por uma 

questão de dualidade e/ou de necessidade de diminuição do número de interações da 

etapa seguinte. O Quadro 14 apresenta os resultados dessa importante etapa. 

 

Quadro 14 – Variáveis homologadas 

(continua) 

Tipo Denominação 

Variáveis 
internas 

1) Relacionamento com agências de inovação e órgãos de fomento a 
PD&I 
2) Perspectivas pessoais da equipe 
3) Experiência na execução de projetos 
4) Divulgação das potencialidades em feiras e eventos empresariais  
5) Ascensão política de membros da equipe 
6) Estruturação interna para captação de projetos 
7) Gerenciamento dos recursos financeiros 
8) Dependência de relação com fundação de apoio para gestão 
financeira de projetos 
9) Disponibilidade de infraestrutura física 
10) Certificação de laboratórios em áreas estratégicas 
11) Comunicação interna e externa 
12) Conhecimento e capacitação técnica da equipe 
13) Consolidação de normas e procedimentos para execução das 
ações 
14) Mobilização para aquisição de novas expertises e oferta de novos 
serviços 
15) Relacionamento com empresas startups 
16) Desenvolvimento de projetos pilotos demonstrativos em REI 
17) Realização de prospecção tecnológica 
18) Agilidade temporal dos projetos 
19) Branding - marca e marketing 
20) Política de sigilo e confidencialidade 
21) Competitividade com relação à concorrência 

Variáveis 
externas 

(tecnologia) 

22) Transferência de tecnologias protegida e não-protegida 
23) Investimentos em telecomunicação e TICs 
24) Massificação dos veículos elétricos 
25) Desenvolvimento de infraestrutura e de serviços avançados em 
redes inteligentes e gestão de consumo de energia 
26) Interoperabilidade entre equipamentos ligados ao modelo de REI 
27) Confiabilidade no fornecimento de energia pelas concessionárias 
de energia 
28) Massificação da geração distribuída 
29) Surgimento de tecnologias disruptivas (Iot, AI, VR, novos 
materiais) 
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Quadro 14 – Variáveis homologadas 

(conclusão) 

Tipo Denominação 

Variáveis 
externas 
(política) 

30) Política industrial nacional 
31) Atuação das entidades governamentais ligadas ao setor elétrico 
32) Políticas indutoras e regulamentadoras das REI 
33) Desestatização de empresas e fim de monopólios no setor elétrico 
34) Legislação e regulamentação adequadas no âmbito das REI 
35) Política governamental de incentivo a parcerias entre 
concessionárias, universidades, centros de pesquisa e fabricantes 

Variáveis 
externas 

(economia) 

36) % do PIB investido em ciência e tecnologia 
37) Conjuntura econômica do país/região (medida por indicadores 
econômicos) 
38) Aporte de recursos para modernizar o Sistema Nacional de 
Inovação (pesquisa pura e aplicada) 
39) Incentivos fiscais para micro geração e comércio de energia 
elétrica 
40) Cenário macroeconômico externo 
41) Custo Brasil (juros, burocracias, sistemas tributários...) 
42) Investimentos da iniciativa privada em PD&I 

Variáveis 
externas 

(meio 
ambiente) 

43) Realizar planejamento urbano com vistas a eficiência energética 
(sustentabilidade) 
44) Variação das condições climáticas (precipitação pluviométrica, 
radiação solar e vento) 
45) Elevada dispersão geográfica do país 
46) Desastres naturais 
47) Utilização de energias a base de combustíveis fósseis (petróleo, 
carvão e gás natural) 
48) Localização e abrangência geográfica do instituto de pesquisa 
(nacional) 
49) Utilização de energias com foco em mitigação do efeito estufa 

Variáveis 
externas 

(sócio 
cultural) 

50) Perfil socioeconômico dos consumidores de energia elétrica 
51) Conscientização da sociedade em relação aos benefícios de se 
adotar uma REI 
52) A prática de antecipar tendências futuras 
53) Incentivo e coordenação da migração para REI 
54) Inserção do ensino do uso racional da energia nos currículos do 
ensino, inclusive o fundamental 

 
Fonte: Autor. 

 

Importante salientar que no primeiro levantamento foram elencadas 79 

variáveis, e com o aprimoramento das opiniões o rol passou para 69 variáveis e, por 

fim, na homologação, para o valor final de 54 variáveis. No Apêndice B, encontra-se 

a lista com a descrição completa das 54 variáveis, podendo ser considerada uma 

informação norteadora para os gestores do instituto. 
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Finalizando a primeira etapa da fase 1 - delimitação do sistema e sua 

envolvente - e preparando o instrumento para a segunda etapa, as variáveis foram 

organizadas em formato matricial em planilha do software Microsoft Excel, conforme 

ilustra a Figura 13. 

 

Figura 13 – Ilustração das variáveis em formato matricial 

 

 

 
Fonte: Autor. 

 

A matriz em planilha foi essencial, uma vez que o grande número de interações 

requeridas para serem julgadas (cada célula da matriz, excluindo-se a sua diagonal 

principal), 2.862, puderam ser coletadas de maneira fragmentada. Esse procedimento 

levou em conta o relacionamento entre os grupos das variáveis, sendo eles internas 

x internas (I - 420 interações), internas x externas (II - 693 interações), externas x 

internas (III - 693 interações) e externas x externas (IV - 1056 interações). 

Esse artifício possibilitou a análise dos quadrantes de maneira independente, 

tendo em vista a dificuldade de realizar diversas reuniões com todos os especialistas 

juntos. 
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4.2.2 Determinar as variáveis essenciais 

 

Através da configuração das variáveis sob a forma de uma matriz dividida em 

quadrantes “independentes” (I, II, III e IV), esses foram designados separadamente 

aos participantes, estrategicamente selecionados para cada um de seus conteúdos. 

O Quadrante I (internas x internas) ficou sob responsabilidade de 

preenchimento pelo participante A, atualmente diretor do INRI, possui graduação em 

Engenharia Elétrica (2001) e doutorado em Engenharia Elétrica (2007), ambos pela 

UFSM. Atua como professor Adjunto junto na mesma universidade, onde desenvolve 

atividade junto ao curso de Eng. de Controle e Automação e ao Grupo de Eletrônica 

de Potência e Controle (GEPOC) do Programa de Pós-Graduação em Eng. Elétrica. 

É coordenador do LabEnsaios GEPOC, laboratório designado pelo INMETRO para 

realizar ensaios de inversores fotovoltaicos, e é bolsista de Produtividade em 

Desenvolvimento Tecnológico e Extensão Inovadora CNPq – Nível 1D. Possui 

experiência na coordenação de projetos de pesquisa financiados por órgãos como 

CNPq, CAPES e FAPERGS, além de projetos de P&D financiados por empresas do 

setor elétrico. 

O Quadrante II (externas x externas) ficou sob responsabilidade do participante 

B, atualmente coordenador do curso de pós-graduação em Engenharia de Produção 

da UFSM, é bolsista de Produtividade em Desenvolvimento Tecnológico e Extensão 

Inovadora do CNPq - Nível 2 e atuou como diretor da comissão de instituição do INRI. 

Possui graduação em Administração pela UFSM (1987), mestrado em Engenharia de 

Produção pela mesma universidade (2001) e doutorado em Engenharia de Produção 

pela Universidade Federal de Santa Catarina (2007).  

O Quadrante III (externas x internas) ficou sob tutela do participante C, 

atualmente Coordenador de Empreendedorismo da Agência de Inovação e 

Transferência de Tecnologia da UFSM e ex-Presidente do Conselho Regional de 

Desenvolvimento da Região Central.  Possui graduação em Agronomia pela 

Universidade Federal de Santa Maria (1997), mestrado em Agronomia pela 

Universidade Federal de Pelotas (1999) e doutorado em Ciência e Tecnologia 

Agroindustrial (2009) pela Universidade Federal de Pelotas, tendo trabalhado com 

apropriação tecnológica e produção integrada. Também foi Coordenador de Ações 

Regionais e Inovação da Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal de Santa 

Maria no ano de 2014.  
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O Quadrante IV (internas x externas) foi preenchido pelo participante D, 

atualmente professor Associado IV da UFSM, atuando no curso de Engenharia 

Química e no programa de Pós-Graduação em Engenharia de Processos da mesma 

universidade, e bolsista de Produtividade em Pesquisa do CNPq - Nível 2. Foi diretor 

do Núcleo de Inovação e Transferência de Tecnologia (2010-2014, atual AGITTEC) 

da UFSM, possui graduação em Engenharia Química pela UFSM (1984), mestrado e 

doutorado em Engenharia Química pela Universidade Federal de São Carlos (1998).  

As respostas com os julgamentos dos respondentes foram compiladas e 

dispostas em formato matricial, conforme ilustra a Figura 14. 

 

Figura 14 – Matriz de impactos completa 

  

 

 
Fonte: Autor. 

 
Esses dados foram inseridos no software Micmac para que as operações 

algébricas matriciais fossem realizadas (conforme explicado em 2.4.2) e houvesse a 

disponibilização de diversos parâmetros. A interface do software é a da Figura 15. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54

1 3 3 1 1 3 1 3 1 1 1 2 3 3 3 3 P3 P1 P3 P1

2 1 3 1 3 1 1 1 3 1 3 1 3 3 3 2 1 2 1 1

3 3 2 2 3 1 1 1 1 1 2

4 3 1 2 2 3 1 P1

5 3 2 1 3 3 1 2 3 1 1 2 3 2

6 1 3 P3 2 P3 1 2 1 1 2 2

7 2 P3 2 2 1 1 1 2 1

8 3 1 2 1 1

9 P1 1 P2 2 1 3 2

10 1 1 P3 1 2 2 3 P2 1 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 P3

11 2 2 P2 2 3 1 1 1 1 2 P2

12 2 3 P2 P1 1 1 3 1 2 1 1 3

13 P2 P2 P3 1 3 P1 1 1 2 1

14 2 P1 P2 P2 P2 1 1 P2

15 1 P2 1 P1 1 2 2 1 P2

16 3 2 2 3 1 1 P3 P3 P1 P1 2

17 2 2 P3 P2 P3 P2 1 P3 1 P3

18 2 3 P3 2 2 1 P2

19 2 1 2 P3 P2 P3 P3 P3 P3

20 2 P3 3 1

21 1 2 P2 P3 1 1 P2 1 1 P2 1

22 3 1 2 3 1 1 1 2 1P 1 3 3P 3P 1 2 1 1

23 1 1 1 1 1 1P 1 P1 3 1 P1 3

24 1P 3 1 1 P1 1 1

25 1 1 1 2P 3 1 2 1 3 1

26 2 3 1 1 2 P1 P3 1

27 1P 1 1 1 1 P1 P1 P1 3 1 1 1

28 1 2 1 2 1 1 3 3 3 1 3 P3 1 1 1 1

29 2P 1 1 3 1 2P 2 2 1 1 1 1

30 1P 1P 1 1 3 3 3 3 1 3 1 P1 3 P3 1 P3 1 1 P1

31 1 1 1 1 2 2 1 3 1 1 3 3 2 2 1 1 P1

32 2P 1 2 2 1 1 P1 3 3 2 P1 P3 1 P3 2 1 P1 1 2 P1 1 P3

33 1 P1 P1 2 P1 3 3 3 1 1 P3

34 1P 1P 1P 1 1 1 2 P1 1 3 2 3 P3 1 P1 3

35 2 1 3 1 1 1 1 1 1 1 P1 P2 P1 1 P1

36 1 P3 1 3 P1 3 P3 3

37 1P 1 3 1 3 1 P3 1 1

38 1 1 1 1 1 P1 3 P3 1

39 1 1 1 P3 1 3 P1 P3 1 1 3

40 1 1 P3 1 P1

41 2 1 3 1 3 1 1 2 1

42 1 1 1 1 1 1P 2 2P 2 P1 1 1 P3

43 1 1 1 1 1

44 1 2 1 1 1

45 1 1 1 1 1

46

47 2P 1 1 1 P1 1

48 1 1 1 2 1 1 1

49 1P 2 1 1 P1 P1 P1 1 3 P1

50 P1 3 P1

51 1P 1 P3 P1 P1

52 1 1 1 1 1 1

53 1 1 1 1 2 P3 P1 1 P1 P1 3 3 P2 1 1

54 1 1 1 1 1 1 P2
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Figura 15 – Interface do software Micmac 

 

 

 
Fonte: Software Micmac. 

 

Diante do abastecimento dos dados no programa, o mesmo disponibilizou as 

informações iniciais que deveriam atender a pré-requisitos para continuidade do 

estudo, conforme apresenta o Quadro 15. 

 

Quadro 15 – Características gerais dos dados (matriz)  

 

Tamanho 
da matriz 

Número de 
iterações 

Quantidade de cada opção de 
classificação das relações 

Taxa de 
preenchimento 

54 6 
0 1 2 3 P1 P2 P3 

18,72% 
2370 248 78 88 61 28 43 

 
Fonte: Adaptação do software Micmac 

 

Nesse momento, o número de iterações e a taxa de preenchimento foram 

informações importantes para a análise. O número de iterações é calculado levando 
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em conta o número de variáveis e as quantidades dos diferentes tipos de julgamentos 

possíveis (0, 1, 2, 3, P1, P2, P3), além de também ser influenciado pela taxa de 

preenchimento. Micmac recomendou 6 iterações para que o procedimento obtivesse 

estabilidade. 

A taxa de preenchimento foi de 18,7% valor adequado considerando que a 

ocupação média da matriz deve ser próxima de 20% (em torno de 80% das relações 

não têm relação direta de influência). Essas medidas consideram premissas 

matemático-matriciais e lógicas, além da experiência dos autores da técnica. 

No presente estudo, optou-se pela interpretação das variáveis através de três 

planos. O plano inicial analisou o posicionamento das variáveis nos diferentes 

diagramas; o segundo plano analisou o nível hierárquico das variáveis desses 

diagramas iniciais e, por fim, o terceiro plano tratou da análise da mobilidade das 

variáveis (internas e externas). 

O primeiro plano de análise considerou o posicionamento das variáveis de 

acordo com o efeito dos relacionamentos diretos, potenciais e indiretos. Para tal, 

foram gerados os diagramas (a) das relações diretas, (b) das relações potencialmente 

diretas e (c) das relações indiretas. Cada diagrama condensa muitas informações, 

porém destacou-se a classificação das variáveis nas subclasses (explicativas, de 

ligação, de resultado, autônomas) e a hierarquia de influência e dependência entre as 

variáveis, segundo plano de análise.  

 

a) relações diretas: o posicionamento das variáveis considerando apenas os 

impactos diretos é o da Figura 16. 
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Figura 16 – Diagrama das relações diretas 

 

 
Fonte: Adaptação do software Micmac. 

 

Analisando o quadrante das variáveis explicativas, a política industrial nacional 

(30) e a massificação da geração distribuída (28) demonstraram ter influência um 

pouco maior que as outras. A variável política industrial nacional (30) apareceu como 

a variável mais importante do sistema e, como é sujeita a um comportamento incerto 

no futuro do sistema capitalista, sem dúvida essa variável é componente do grupo de 

variáveis-chave. 

A massificação da geração distribuída (28) foi outra variável explicativa 

importante, pois hoje a dinâmica do setor está pautada pela necessidade de 

ampliação de forma significativa das fontes alternativas de produção e de logística de 

energia elétrica. Assim, a massificação da geração distribuída foi parte do grupo das 

variáveis essenciais. 

A transferência de tecnologias protegida e não-protegida (22), a atuação das 

entidades governamentais ligadas ao setor elétrico (31) e as políticas indutoras das 

REI (32), apareceram com menor influência que as anteriores e com dependências 
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Variáveis de ligaçãoVariáveis explicativas

Variáveis autônomas Variáveis de resultado
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um pouco distintas. A transferência de tecnologias protegida e não-protegida (22) na 

área de smart grids ainda é relativamente recente para o Brasil, e a consequente falta 

de incentivo nas atividades relacionadas podem ser causas do pouco ou lento avanço, 

em relação a outros países. Por outro lado, como a transferência tecnológica é 

balizada pelo relacionamento com agências de inovação, outra variável do estudo, 

aquela primeira poderia ser considerada intrínseca a última. Dessa forma, a 

transferência tecnológica (22) foi “excluída” da análise.  

A atuação das entidades governamentais ligadas ao setor elétrico (31) e as 

políticas indutoras das REI (32), as últimas explicativas sob a ótica dos impactos 

diretos, apresentaram influências relativamente altas (e idênticas), com leve diferença 

de dependência. Como as duas variáveis apresentam forte relação entre si, pois a 

atuação das entidades governamentais do setor implica em percepções sensíveis 

para as politicas indutoras de REI, ambas foram consideradas parte do grupo final de 

variáveis. 

Dentro do grupo das variáveis de ligação, com influências e dependências 

maiores no sistema, visualizou-se o relacionamento com agências de inovação e 

órgãos de fomento a PD&I (1), as perspectivas pessoais da equipe (2) e a certificação 

de laboratórios em áreas estratégicas (10). 

No tocante ao relacionamento com agências de PD&I (1), conforme colocado 

anteriormente, essa variável foi considerada no grupo essencial, pois pode apresentar 

aspectos intimamente ligados ao funcionamento de um instituto de pesquisa e 

desenvolvimento, como o registro de propriedade e a transferência tecnológica. No 

tocante as perspectivas pessoais da equipe (2), pelo fato de serem as pessoas as 

responsáveis pelas ações e realizações, bem como colher os frutos dessas, essa 

variável também fez parte do grupo final de variáveis-chave do estudo prospectivo. 

A certificação de laboratórios em áreas estratégicas (10) foi a variável mais 

influente de todas, pois no INRI ela permitiu a realização de serviços técnicos ímpares. 

Sem dúvida essa variável foi parte do grupo final de variáveis. 

Por sua vez, a ascensão política de membros da equipe (5) apresentou 

influência mediana no grupo geral, configurando uma variável tradicionalmente de 

ligação. Tal evento pode ter um desfecho importante quando ocorrer, porém, como é 

muito imprevisível do ponto de vista dos fatores que podem disparar esse 

acontecimento, não fez parte do grupo final de variáveis-chave sob a ótica dos 

impactos diretos. 
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As variáveis do quadrante inferior-direito devem ter seus comportamentos 

apenas acompanhados e, da mesma forma que o conjunto do quadrante inferior-

esquerdo, não foram consideradas como prioritárias para a análise, como recomenda 

a técnica de análise Micmac. 

Diante dessas explanações sobre os efeitos das relações diretas, as variáveis-

chave selecionadas ficaram sendo as do Quadro 16. 

 

Quadro 16 – Variáveis-chave resultantes dos impactos diretos 

 

Variável 
Ranking de 
Influência 

Ranking de 
Dependência 

Certificação de laboratórios em áreas estratégicas 
(10) 

1º 4º 

Perspectivas pessoais da equipe (2) 2º 2º 

Relacionamento com agências de inovação e órgãos 
de fomento a PD&I (1) 

3º 1º 

Massificação da geração distribuída (28) 4º >10 

Política industrial nacional (30) 5º >10 

Atuação das entidades governamentais ligadas ao 
setor elétrico (31) 

7º >10 

Políticas indutoras das REI (32) 9º >10 

 
Fonte: Autor. 

 

Para analisar os rankings das variáveis em função de suas influências e 

dependências, analisou-se as coordenadas de posicionamento das variáveis, 

calculados pelo software Micmac entre todas as variáveis, porém atentou-se na 

descrição para o conjunto das 10 mais influentes, visto que um aumento no número 

implicaria em aumento da complexidade da estrutura. Esse grupo de variáveis-chave 

do Quadro 16 sofreu alterações, pois os planos seguintes apresentaram 

configurações que implicaram em repensar algumas interpretações feitas até o 

momento. 

 

b) relações potencialmente diretas: o posicionamento das variáveis 

considerando os impactos potenciais diretos é o da Figura 17. 
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Figura 17 – Diagrama das relações potencialmente diretas 

 

 
Fonte: Adaptação do software Micmac. 

 

As variáveis posicionadas sob a ótica dos impactos potencialmente diretos 

representam aqueles julgamentos classificados como P1, P2 e P3, indicando uma 

relação direta em prazo superior ao estipulado, o ano de 2030. Conforme a Figura 17, 

não foram encontrados muitos resultados que pudessem alterar as interpretações da 

análise anterior (feita no plano dos impactos diretos). A única mudança foi a inserção 

de uma variável, a legislação e regulamentação adequadas no âmbito PD&I em REI 

(34pd), visto ter apresentado influência significativa no sistema, além de pouca 

dependência. Assim, o grupo das variáveis-chave tornou-se o do Quadro 17. 
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Quadro 17 – Variáveis-chave (diretas e potencialmente diretas) 

 

Variável 
Ranking de 
Influência 

Ranking de 
Dependência 

Certificação de laboratórios em áreas estratégicas 
(10) 

1º 4º 

Perspectivas pessoais da equipe (2) 2º 2º 

Relacionamento com agências de inovação e órgãos 
de fomento a PD&I (1) 

3º 1º 

Massificação da geração distribuída (28) 4º >10 

Política industrial nacional (30) 5º >10 

Legislação e regulamentação adequadas no âmbito 
PD&I em REI (34pd) 

6º >10 

Atuação das entidades governamentais ligadas ao 
setor elétrico (31) 

7º >10 

Políticas indutoras das REI (32) 8º >10 

 
Fonte: Autor. 

 

O aparecimento da variável relacionada a legislação e regulamentação 

adequadas no âmbito da pesquisa em redes inteligentes traz à tona anseios dos 

atuantes nesse contexto para que o mesmo evolua. Mesmo que a principal atividade 

provenha de adventos científicos e tecnológicos, o plano político burocrático desponta 

como necessário de ser considerado e analisado. 

Esse grupo de variáveis-chave ainda sofreu mudanças, pois o plano seguinte 

apresentou configurações que implicaram repensar algumas interpretações feitas até 

o momento. 

 

c) relações indiretas: o posicionamento das variáveis considerando os 

impactos indiretos é o da Figura 18. 
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Figura 18 – Diagrama das relações indiretas 

 

 

Fonte: Adaptação do software Micmac. 

 

As variáveis posicionadas sob a ótica dos impactos indiretos representam 

interações terciárias que causam impacto indireto em outras variáveis. A configuração 

desse plano foi útil para o enriquecimento da análise, pois são fatos que poderão 

ocorrer dentro do prazo estipulado, o ano de 2030, apesar de indiretamente.  

A mobilidade completa das variáveis, das relações diretas para diretas 

potenciais, para indiretas e para indiretas potenciais encontra-se no Anexo A. 

Na Figura 18, não foram encontrados muitos resultados que pudessem alterar 

significativamente as interpretações da análise imediatamente anterior. A única 

variável que foi acrescentada ao grupo final das variáveis-chave foi a ascensão 

política de membros da equipe (5i), visto ter migrado para variável explicativa. Assim, 

o grupo das variáveis-chave tornou-se o do Quadro 18. 
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Quadro 18 – Variáveis-chave finais 

 

Variável 
Ranking de 
Influência 

Ranking de 
Dependência 

Certificação de laboratórios em áreas estratégicas 
(10) 

1º 4º 

Perspectivas pessoais da equipe (2) 2º 2º 

Relacionamento com agências de inovação e órgãos 
de fomento a PD&I (1) 

3º 1º 

Massificação da geração distribuída (28) 4º >10 

Política industrial nacional (30) 5º >10 

Legislação e regulamentação adequadas no âmbito 
PD&I em REI (34pd) 

6º >10 

Atuação das entidades governamentais ligadas ao 
setor elétrico (31) 

7º >10 

Políticas indutoras das REI (32) 8º >10 

Ascensão política de membros da equipe (5i) 9º >10 

 
Fonte: Autor. 

 

O conjunto de elementos do Quadro 18 é o segundo produto da etapa de 

resultados desse estudo. A partir dele, já é possível organizar planos de 

monitoramento para esses fatores, considerados emergentes. 

 

4.2.3 Analisar as estratégias dos atores 

 

A partir do conjunto de variáveis destacado no item anterior, foram identificados 

os atores das mesmas. Para ser frutífero, o casamento entre o futuro e a estratégia 

deve fazer parte da vida cotidiana. Deve ser apropriado por todos os atores 

envolvidos, desde o topo até a base da hierarquia.  

Mediante consultas em diversos meios digitais, como sites institucionais e 

arquivos de estudos técnicos sobre os temas relacionados, foi possível elencar a lista 

de atores comandando as variáveis essenciais. Essa compilação culminou no Quadro 

19. 
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Quadro 19 – Atores das variáveis-chave 

 

Categoria Variável Atores 

INT_INRI 
Certificação de laboratórios em 

áreas estratégicas (10) 
Administração do instituto, 

INMETRO, ABNT 

INT_INRI 
Perspectivas pessoais da 

equipe (2) 
Administração do instituto, 
administração universitária 

INT_INRI 
Relacionamento com agências 

de inovação e órgãos de 
fomento a PD&I (1) 

Administração do instituto, 
AGITTEC, CAPES, CNPq, 

EMBRAPII, FAPERGS, FATEC, 
FINEP, INCT, INPI 

EXT_TEC 
Massificação da geração 

distribuída (28) 
Agentes do setor elétrico, ANATEL, 

ANEEL, CNPE, consumidores 

EXT_POL Política industrial nacional (30) 
ABDI, CGEE, CCT, CNI, IBGE, 

IEDI, IPEA, MCTIC, MDIC 

EXT_POL 
Legislação e regulamentação 

adequadas no âmbito PD&I em 
REI (34pd) 

Agentes do setor elétrico, ANATEL, 
ANEEL, EPE, ONS 

EXT_POL 
Atuação das entidades 

governamentais ligadas ao setor 
elétrico (31) 

CCEE, CMSE, CNPE, MCTIC, 
MME,  MDIC, MMA 

EXT_POL Políticas indutoras das REI (32) 
Agentes do setor elétrico, MCTIC, 

MME 

INT_INRI 
Ascensão política de membros 

da equipe (5i) 
Administração do instituto, 
administração universitária 

 
Fonte: Autor. 

 

Para esclarecer quem é quem nesse rol de siglas e nomenclaturas, o Quadro 

20 apresenta a denominação de cada um desses entes. 

 

Quadro 20 – Denominação dos atores 

(continua) 

Denominação Descrição 

ABDI Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial 

ABNT Associação Brasileira de Normas Técnicas 

Administração 
do instituto 

Direção e conselho de gestão 

Administração 
universitária 

Reitoria e conselhos 

Agentes do 
setor elétrico 

Eletrobrás, empresas de geração, transmissão e distribuição de 
energia elétrica 

AGITTEC Agência de Inovação e Transferência de Tecnologia 

ANATEL Agência Nacional de Telecomunicações 

ANEEL Agência Nacional de Energia Elétrica 
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Quadro 20 – Denominação dos atores 

(conclusão) 

Denominação Descrição 

CAPES Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

CCEE Câmara de Comercialização de Energia Elétrica 

CCT Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação 

CGEE Centro de Gestão e Estudos Estratégicos 

CMSE Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico 

CNI Confederação Nacional da Indústria  

CNPE Conselho Nacional de Política Energética 

CNPq Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 

Consumidores Empresas, indústrias e residências 

EMBRAPII Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial 

EPE Empresa de Pesquisa Energética 

FAPERGS Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul 

FATEC Fundação de Apoio à Tecnologia e Ciência 

FINEP Empresa Brasileira de Inovação e Pesquisa  

IBGE Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

IEDI Instituto de Estudos para o Desenvolvimento Industrial 

INCT-GD 
Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia – Geração Distribuída 
de Energia Elétrica (UFSM) 

INMETRO Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia 

INPI Instituto Nacional da Propriedade Industrial 

IPEA Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 

MCTIC Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações 

MDIC Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços 

MMA Ministério do Meio Ambiente 

MME Ministério de Minas e Energia 

ONS Operador Nacional do Sistema Elétrico 

 
Fonte: Autor. 

 

A identificação das denominações dos entes foi feita através de buscas em 

sites institucionais, em arquivos técnicos e documentos similares. Algumas das siglas 

sofreram alterações recentemente, porém o Quadro 20 encontra-se atualizado com 

as mudanças ocorridas até o momento. 

Após, foi possível agrupar os atores em 10 grupos por afinidade de objetivos, 

conforme ilustra a Figura 19. 
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Figura 19 – Grupos de atores e codificação 

 

 

Fonte: Autor. 

 

Essa estrutura foi homologada através de entrevista não estruturada com o 

idealizador e primeiro diretor do instituto. Esse professor (participante E) possui 

graduação em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal de Santa Maria (1981), 

mestrado em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal de Santa Catarina (1984) 

e doutorado em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal de Santa Catarina 

(1994), Pós-doutorado pela VTech, VA, EUA (2002). Atualmente é professor titular da 

Universidade Federal de Santa Maria e é bolsista de Produtividade em 

Desenvolvimento Tecnológico e Extensão Inovadora CNPq – Nível 1B. Tem 

experiência na área de Engenharia Elétrica, com ênfase em Eletrônica de Potencia e 

Controle, atuando em diversos temas, principalmente na Geração Distribuída de 

Energia Elétrica. 

 Os critérios para homologação foram a aderência à realidade do caso 

estudado e a possibilidade de aglomeração dos atores em grupos, sendo esse o 

terceiro produto de entrega dessa pesquisa. 

A seguir, há o detalhamento estratégico desses atores. Os Quadros 21, 22 e 

VISÕES

INRI

UFSM

CONSUM

MINIST

FUNDAÇ

CERTIF

ESTUDO

SEMLUC

AGELET

REGULA

Agências reguladoras: 

ANATEL, ANEEL, ANA, 

ANP

Consumidores: Indústrias, 

empresas e residências

Administração universitária: 

Reitoria e Conselhos, 

AGITTEC, FATEC

Agentes do setor elétrico: 

CNPE, CMSE, Eletrobrás,

empresas de geração, 

transmissão e distribuição

Administração do Instituto: 

Direção e Conselho de Gestão

Empresas públicas ou 

privadas sem fins lucrativos: 

EPE, ONS, CCEE

Ministérios governamentais: 

MME, MCTIC, MDIC, MMA 

Fundações para o desenvolvimento 

científico e tecnológico: CAPES, 

CCT, CNPq, EMBRAPII, 

FAPERGS, FINEP, INCT, INPI

Órgãos certificadores e 

acreditadores: ABNT e INMETRO

Órgãos de estudos e 

desenvolvimento industriais: 

ABDI, CGEE, CNI, IEDI, 

IPEA
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23 descrevem, respectivamente, os objetivos gerais, problemas e meios que 

concernem esses atores. A descrição compreende um apanhado de características 

comuns, mesmo que quando analisados individualmente, seus componentes possam 

apresentar distintivas. 

 

Quadro 21 – Atores e objetivos 

 

Código Denominação Objetivos 

AGELET 
Agentes do setor 

elétrico 

Garantir a segurança do suprimento de energia 
elétrica, promover inserção social e a modicidade 
tarifária e de preços 

CERTIF 
Órgãos 

certificadores e 
acreditadores 

Reconhecer formalmente competências para o 
desenvolvimento de tarefas específicas, 
acreditando conformidade com os requisitos 
especificados 

CONSUM Consumidores 
Utilizar sistemas produtivos e residenciais de 
consumo e geração distribuída de energia elétrica 

ESTUDO 
Órgãos de estudos 
e desenvolvimento 

industriais 

Promover o debate e buscar consensos em torno 
dos grandes temas nacionais, sobretudo os que 
têm impacto sobre o desempenho da indústria e 
da economia brasileira 

FUNDAÇ 

Fundações para o 
desenvolvimento 

científico e 
tecnológico 

Fomentar a pesquisa científica e tecnológica e 
formar recursos humanos para a pesquisa 

INRI 
Administração do 

instituto 

Prover soluções de ciência, tecnologia e inovação 
para a área de redes inteligentes de energia 
terrestre em benefício da sociedade brasileira 

MINIST 
Ministérios 

governamentais 
Formular e implementar políticas para o setor 
energético 

REGULA 
Agências 

reguladoras 
Regulamentar, fiscalizar e controlar produtos e 
serviços de interesse público 

SEMLUC 
Empresas públicas 
ou privadas sem 

fins lucrativos 

Operar as instalações de geração e transmissão 
nos sistemas interligados brasileiros e prestar 
serviços na área de estudos e pesquisas de 
subsídio para planejamento do setor energético 

UFSM 
Administração 
universitária 

Promover a captação e integração de recursos 
diversos e utilizá-los de forma que a instituição 
universitária possa cumprir sua importante missão 
educacional e social 

 
Fonte: Autor. 

 

Os objetivos foram elaborados analisando as descrições estratégicas dos 

componentes dos grupos de atores. Tendo em vista suas relativas similaridades 
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dentro de cada grupo, foi possível criar uma descrição para o conjunto, geralmente 

baseada nas missões e objetivos dos entes. Analogamente, foram identificados 

alguns problemas concernentes a esses atores.  

 

Quadro 22 – Atores e problemas 

 

Código Denominação Problemas 

AGELET 
Agentes do 

setor elétrico 

Incentivo a ambiente competitivo e a 
desverticalização das empresas de energia elétrica, 
fortemente reguladas pelo Estado 

CERTIF 
Órgãos 

certificadores e 
acreditadores 

Produção e comercialização disciplinadas 
(qualitativamente) de bens manufaturados e 
estabelecimento de procedimentos adequados para 
tal 

CONSUM Consumidores 
Condições de acesso e preços dos recursos 
energéticos 

ESTUDO 

Órgãos de 
estudos e 

desenvolvimento 
industriais 

Sistematização de dados e informações factíveis 
para defender os interesses da indústria nacional e 
atuar na articulação com organismos públicos e 
diversas entidades no Brasil e no exterior 

FUNDAÇ 

Fundações para 
o 

desenvolvimento 
científico e 
tecnológico 

Desenvolvimento cientifico e tecnológico do Brasil 
contemporâneo considerando entraves políticos, 
econômicos e empresariais 

INRI 
Administração 

do instituto 

Falta de autonomia gerencial/financeira, 
insegurança jurídica e conflito de interesses por 
problemas de relacionamento interno (ego) 

MINIST 
Ministérios 

governamentais 

Corrupção, crises econômicas, sustentabilidade 
aliada a eficácia (equilíbrio entre oferta e demanda 
de energia elétrica) 

REGULA 
Agências 

reguladoras 
Estabilidade regulatória aquém dos interesses de 
grupos minoritários e atrair investimentos privados 

SEMLUC 

Empresas 
públicas ou 

privadas sem 
fins lucrativos 

Conciliação da natureza jurídica sem fins lucrativos 
com a eficaz realização de seus objetivos 

UFSM 
Administração 
universitária 

Fragmentação, brevidade, variedade e 
descontinuidade nas tomadas de decisões 
interpessoais e informacionais; hiato entre discurso, 
decisão e ações; controle institucional e social 

 
Fonte: Autor. 

 

Para que representassem os problemas e meios que os grupos de atores estão 
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relacionados, as buscas compreenderam mais do que as fontes de informações 

oficiais dos entes, tendo sido buscadas notícias da atualidade. 

 

Quadro 23 – Atores e meios 

 

Código Denominação Meios 

AGELET 
Agentes do 

setor elétrico 

Infraestrutura física, técnica e regulatória; estrutura 
político-organizacional; acordos bilaterais e 
mecanismos de gerenciamento 

CERTIF 
Órgãos 

certificadores e 
acreditadores 

Normas regulamentadoras e análises técnicas e 
laboratoriais 

CONSUM Consumidores 
Sistemas produtivos e residenciais de consumo e 
micro e mini geração de energia elétrica 

ESTUDO 

Órgãos de 
estudos e 

desenvolvimento 
industriais 

Estudos, pesquisas, consultas e diálogos com 
federações, sindicatos, associações, fóruns e 
conselhos nacionais e setoriais industriais 

FUNDAÇ 

Fundações para 
o 

desenvolvimento 
científico e 
tecnológico 

Concessão de auxílios a pesquisa e bolsas e 
financiamento de outras atividades de apoio a 
investigação, intercâmbio e divulgação da ciência e 
tecnologia 

INRI 
Administração 

do instituto 

Sistema de gestão de projetos; prestação de 
serviços técnicos especializados na área de REI e 
atividades de PD&I 

MINIST 
Ministérios 

governamentais 
Projetos de cooperação técnica entre diversos 
agentes do setor elétrico e da sociedade 

REGULA 
Agências 

reguladoras 

Elaboração e fiscalização de normas disciplinadoras 
justas; defesa dos direitos do consumidor; 
gerenciamento de contratos de concessão de 
serviços públicos e mecanismos de suporte à 
concorrência 

SEMLUC 

Empresas 
públicas ou 

privadas sem 
fins lucrativos 

Estudos e projeções da matriz energética brasileira 
e planejamento integrado de recursos energéticos 

UFSM 
Administração 
universitária 

Órgãos consultivos e deliberativos para 
planejamento do acompanhamento das exigências 
do mundo do trabalho 

 
Fonte: Autor. 

 

Através da identificação dos objetivos gerais, problemas e meios concernentes 

aos atores do sistema, há informações norteadoras para criar estruturas de análise 

mais específicas, possibilitando diminuição de lacunas entre necessidades e ações 
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em relação a atividade prospectiva. 

Analisando as informações dos Quadros 21, 22 e 23, foi possível organizar os 

objetivos para abastecer o software, conforme descreve o Quadro 24. Para 

estruturação dessas informações houve a integração dos pontos de vista estratégicos 

dos atores e a determinação de como esse enredo poderia ser sintetizado em uma 

espécie de compromisso com a sensível medida de factibilidade, traduzindo pontos 

da realidade dos atores. 

 

Quadro 24 – Objetivos dos atores (data entry) 

(continua) 

Título Descrição Código 

Realizar a 
modicidade 
tarifária e de 

preços 

Garantir inserção social através do nivelamento 
de tarifas e dos preços da energia elétrica, bem 
como atendendo as demandas de 
desenvolvimento industrial e empresarial 

Tarifas e 
preços 

Garantir a 
segurança do 
suprimento de 
energia elétrica 

Garantir a segurança do suprimento de energia 
elétrica, incentivando o ambiente competitivo e 
a desverticalização das empresas de energia 
elétrica, fortemente reguladas pelo Estado 

Segurança 
suprimento 

Acreditar 
conformidades e 

reconhecer 
competências 

Reconhecer formalmente competências para o 
desenvolvimento de tarefas específicas, 
acreditando conformidade com os requisitos 
especificados 

Acreditar/ 
certificar 

Utilizar recursos 
energéticos 

sustentavelmente 

Utilizar sistemas produtivos e residenciais de 
consumo e geração distribuída de energia 
elétrica 

Dispor 
recurso 
energ 

Realizar estudo e 
desenvolvimento 

industrial 

Realizar estudos, pesquisas e diálogos com 
federações, sindicatos, associações, fóruns e 
conselhos nacionais e setoriais industriais 

Estudos/ 
desenv 

industriais 

Fomentar 
pesquisa científica 

e tecnológica 

Conceder auxílios a pesquisa e financiar outras 
atividades de apoio a investigação, intercâmbio 
e divulgação da ciência e tecnologia 

Fomentar 
RH p C&T 

Prestar serviços 
técnicos em REI 

Prestar serviços técnicos especializados na 
área de REI, como atividades laboratoriais 
certificadas 

Serviços 
técnicos 

REI 

Gerenciar projetos 
de PD&I 

Utilizar sistema de gestão de projetos e 
atividades de PD&I 

Gestão 
projetos 

PD&I 

Formular e 
implementar 

políticas para o 
setor energético 

Executar projetos de cooperação técnica entre 
diversos agentes do setor elétrico e sociedade 
para formular e implementar políticas para o 
setor energético 

Formular/ 
implementar 

políticas 
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 Quadro 24 – Objetivos dos atores (data entry) 

(conclusão) 

Título Descrição Código 

Incentivar e 
gerenciar a 

competitividade 

Gerir contratos de concessão de serviços 
públicos e incentivar mecanismos de suporte a 
concorrência 

Competir/ 
monopólio 

Elaborar e 
fiscalizar normas 
disciplinadoras 

Levantar de dados e legislar sobre o mercado 
de atuação para regular o setor de maneira 
justa, defendendo os direitos do consumidor 

Elaborar/ 
fiscalizar 
normas 

Captar e utilizar 
recursos diversos 

para educação 

Promover a captação e integração de recursos 
diversos e utilizá-los de forma que a instituição 
universitária possa cumprir sua importante 
missão educacional e social 

Recursos 
educação 

Operar instalações 
de geração e 

transmissão no 
SIN 

Operar as instalações de geração e transmissão 
nos sistemas interligados brasileiros 

Operar SIN 

Prestar serviços de 
estudos e 

pesquisas em 
energia 

Realização de estudos e projeções da matriz 
energética brasileira para propiciar o 
planejamento integrado de recursos 
energéticos 

Pesquisas 
em energia 

 
Fonte: Autor. 

 

Aqui iniciou-se a etapa de utilização do software Mactor, com a inserção dos 

dados e o julgamento de valores, sendo esses últimos apenas simulados, sem a 

participação dos especialistas, tendo em vista a dinâmica temporal e a dificuldade de 

reunir os diversos entes. A Figura 20 apresenta a interface inicial do software Mactor. 
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Figura 20 – Interface do software Mactor 

 

 

 
Fonte: Software Mactor. 

 

Na aba esquerda fica o menu principal com todas funcionalidades necessárias. 

Na aba “Data entry” (entrada de dados), foi possível inserir os atores e seus objetivos 

e os julgamentos das matrizes MDI, 1MAO e 2MAO. Mais abaixo no menu da 

esquerda, é possível visualizar a aba “Visualization of results and interpretation” 

(visualização de resultados e interpretações), onde é possível a geração dos 

diagramas, tabelas e gráficos. Ao total, foram inseridos 10 atores e 14 objetivos. 

Iniciando os preenchimentos matriciais (simulações), ocorreu a etapa das 

relações diretas de influências. A matriz completa ficou conforme a Figura 21. 
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Figura 21 – Matriz de influências diretas entre atores (MDI) 

 

 

 
Fonte: Software Mactor. 

 

Na MDI, os pesos de influenciação foram graduados na seguinte escala, de 

ator para ator:  

a) 0: sem influência;  

b) 1: influente em nível de procedimentos operacionais;  

c) 2: influente em nível de projetos;  

d) 3: influente para realização da missão;  

e) 4: influente a nível de impactar na existência do outro. 

Diante disso foi gerado o diagrama das relações de influências e dependências 

entre os atores, demonstrado na Figura 22. 
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Figura 22 – Diagrama de influência e dependência entre os atores 

 

 

Fonte: Adaptado do software Mactor. 

 

Analisando o diagrama das influências/dependências, pode-se afirmar que 

todos atores posicionados no quadrante superior-esquerdo são os mais influentes, e 

ao mesmo tempo tem menor dependência. Os atores posicionados no quadrante 

inferior-direito são os de menores influências e com maiores dependências. Essa 

lógica estende-se para qualquer ponto do plano, variando as inferências conforme as 

coordenadas desses pontos (calculadas através dos julgamentos da MDI). Essas 

relações diretas entre os atores também foram listadas em forma hierárquica de 

influências e dependências, respectivamente representadas nos Quadros 25 e 26. 
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Quadro 25 – Ranking de influência entre os atores 

 

Atores Influência 

Ministérios governamentais 79 

Consumidores de energia elétrica 75 

Agentes do setor elétrico 65 

Agências reguladoras 57 

Órgãos certificadores e acreditadores 38 

Fundações para o desenvolvimento científico e tecnológico 34 

Órgãos de estudo e desenvolvimento industrial 33 

Empresas publicas ou privadas sem fins lucrativos 28 

Universidade Federal de Santa Maria 9 

Administração do instituto 3 

 
Fonte: Adaptação do software Mactor. 

 

Evidenciou-se que os atores mais influentes no sistema são os ministérios 

governamentais (1º), os consumidores de energia elétrica (2º), os agentes do setor 

elétrico (3º) e as agências reguladoras (4º). Não obstante, os menos influentes foram 

a administração do INRI e a instituição na qual encontra-se instalada (UFSM). 

Verificou-se que os órgãos políticos de alto escalão realmente detêm mais poder, mas 

seguidos muito de perto pelos consumidores de energia elétrica, em grande número 

e, por isso, muito influentes.  

Os posicionamentos de influências quase insignificantes do INRI e da UFSM 

são devidos as características de relevância econômica e social dos outros atores 

considerados, colocando ambos, instituto e UFSM, naturalmente em um contexto de 

maior vulnerabilidade. É provável que diante da análise de influência desses dois 

atores perante outras entidades de mesmo nível que os seus, seus valores fossem de 

altas influências e pouca dependência, como por exemplo em relação a outras 

instituições de ensino superior e/ou institutos de PD&I.  

Invertendo a lógica de análise, pode-se visualizar quão dependentes são esses 

atores, conforme apresenta o Quadro 26. 
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Quadro 26 – Ranking de dependência entre os atores 

 

Atores Dependência 

Administração do instituto 89 

Universidade Federal de Santa Maria 75 

Ministérios governamentais 41 

Fundações para o desenvolvimento científico e tecnológico 37 

Agências reguladoras 36 

Agentes do setor elétrico 33 

Empresas publicas ou privadas sem fins lucrativos 32 

Consumidores de energia elétrica 30 

Órgãos certificadores e acreditadores 26 

Órgãos de estudo e desenvolvimento industrial 22 

 
Fonte: Adaptação do software Mactor. 

 

Os atores mais dependentes foram a administração do INRI (1º), a UFSM (2º), 

os ministérios governamentais (3º) e as fundações para o desenvolvimento científico 

e tecnológico (4º). Manuseando matematicamente essas informações anteriores foi 

calculado pelo software o indicador geral de poder entre os atores. Na Figura 23, 

quanto maior o índice, mais “poderoso” é esse ator nesse sistema. 

 

Figura 23 – Equilíbrio de poder entre os atores 

 

 

 
Fonte: Software Mactor. 
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Os atores mais poderosos do sistema analisado foram os consumidores de 

energia elétrica (1º), os ministérios governamentais (2º), os agentes do setor elétrico 

(3º) e as agências reguladoras (4º). Na sequência desses, ficaram os órgãos 

certificadores e acreditadores (5º), provavelmente colocados assim em função de 

alguns serviços técnicos laboratoriais prestados pelo INRI usufruírem de prerrogativas 

permitidas pelos atores certificadores. 

Para resumir as informações dos atores até o momento, foi criada a Figura 24, 

com um esquema sobre os resultados. 

 

Figura 24 – Esquema de influências de poder entre atores 

 

 

 
Fonte: Autor. 

 

A análise de poder entre os atores desse sistema pode servir de subsídio para 

a criação de políticas e diretrizes estratégicas, que possam apresentar uma visão mais 

uníssona entre governo, stakeholders e gestores buscando maior eficácia no 

planejamento de seus negócios. 

Continuando a análise dos atores, foram realizados os julgamentos das 

relações de convergência (1), neutralidade (0) ou divergência (-1) entre atores e 

objetivos, gerando a matriz de convergências (1MAO). Conforme ilustra a Figura 25, 

não houveram classificações de divergências perante os objetivos, apenas 

convergências e neutralidades. 
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Figura 25 – Convergências e divergências entre atores e objetivos (1MAO) 

 

 

 
Fonte: Autor. 

 

Considerando as somas absolutas (somatório das linhas), foi possível verificar 

quais atores apresentaram maior aderência aos objetivos. O ator mais convergente 

foi o objeto de estudo (14 pontos), seguido dos agentes do setor elétrico, das 

fundações para o desenvolvimento científico e tecnológico e dos ministérios 

governamentais (12 pontos). Bem próximo desses, apareceram os órgãos de estudo 

e desenvolvimento industriais e as empresas públicas e privadas sem fins lucrativos 

(11 pontos).  

No tocante a análise dos objetivos (somatório das colunas), os mais 

convergentes foram os objetivos utilizar recursos energéticos sustentavelmente, 

garantir a segurança do suprimento do fornecimento de energia elétrica e operar as 

instalações de geração e transmissão no SIN, todos com 10 pontos. Próximo desses, 

encontraram-se os objetivos elaborar e fiscalizar normas disciplinadoras, formular e 

implementar políticas para o setor energético, realizar estudos e projetos para 

desenvolvimento industrial e realizar a modicidade tarifas e de preços, todos com 9 

pontos.  

Nessa linha de raciocínio, torna-se possível criar estratégias de prevenção para 

as prováveis atitudes dos atores e agir de maneira a evitar/ocasionar possíveis 

acontecimentos. Por exemplo, é possível traçar planos para transformar aqueles 

atores neutros em atores convergentes, trazendo maior sinergia para o atingimento 

dos objetivos. 

Adiante no estudo houve a criação de nova matriz (2MAO), novamente 

relacionando atores e objetivos, porém desta vez com uma escala que representa a 

prioridade dos objetivos para os atores, variando de zero a quatro, sendo:  
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a) 0: o objetivo é de pouca importância; 

b) 1: o objetivo é indispensável aos procedimentos operacionais do ator; 

c) 2: o objetivo é imprescindível para o sucesso de seus projetos; 

d) 3: o objetivo é indispensável para a realização das suas missões; 

e) 4: o objetivo é indispensável à sua existência.   

A matriz com esses julgamentos ficou conforme ilustra a Figura 26. 

 

Figura 26 – Nível de prioridade dos objetivos para os atores (2MAO) 

 

 

 
Fonte: Autor. 

 

Nas células da matriz 1MAO, em que o ator é neutro (zero), significa que na 

matriz 2MAO o objetivo tem pouca importância (zero) também. Esse é um sinal de 

coerência.  

Importante ter em mente que o abastecimento dos dados, em qualquer etapa, 

tendo em vista a funcionalidade dos softwares, pode ser reclassificada. Assim, uma 

mudança de estratégia ou algum tipo de conflito que ocasione repensar a valoração 

de determinada relação é facilmente inserido na análise e os novos resultado podem 

ser expressos com as novas considerações. A matriz 2MAO é uma das que pode ter 

maior variação dessas valorações, pois traduzem as prioridades dos entes, que 

podem mudar com maior frequência ou intensidade.  

Através dessa matriz 2MAO foi gerado o gráfico de barras da Figura 27, que 

representa os objetivos em hierarquia de importância. 
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Figura 27 – Hierarquia de importância entre os objetivos 

 

 

 
Fonte: Software Mactor. 

 

Os objetivos prioritários passaram a ser a elaboração e fiscalização de normas 

disciplinadoras (1º), a gestão de projetos de PD&I (2º), a modicidade tarifária e de 

preços (3º), a utilização de recursos energéticos de maneira sustentável (4º) e a 

segurança do suprimento de energia elétrica (5º). Evidenciou-se que um dos grandes 

objetivos do INRI, a gestão de projetos de PD&I, ficou em segundo lugar em 

importância perante os atores do sistema, oferecendo embasamento para 

manutenção e ações de potencialização dessas atividades. 

A convergência entre os atores também pode ser visualizada através do 

diagrama ilustrado na Figura 28. Quanto mais os atores estiverem juntos, maior a 

intensidade de suas convergências e, quanto mais distante eles aparecem, menor as 

convergências entre eles. 
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Figura 28 – Convergência entre atores 

 

 

 
Fonte: Adaptação do software Mactor. 

 

Identificou-se que quase todos os atores estão convergindo entre si, exceto 

pelos órgãos certificadores e acreditadores e os consumidores de energia elétrica, 

que devem ter prioridades de relações estratégicas distintas - que nenhum outro ator 

compreenda como importante para si.  

A mesma lógica foi aplicada a análise dos objetivos, conforme demonstra a 

Figura 29, na qual quanto mais próximos os objetivos, mais atores adeptos eles 

possuem. 
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Figura 29 –  Objetivos com maiores convergências 

 

 

 
Fonte: Adaptação do software Mactor. 

 

Essa visão das distâncias serve para isolar grupos de objetivos nos quais os 

atores convergem fortemente (mais próximos) ou divergem (caso contrário). 

Excetuando-se os objetivos de prestar serviços de estudos e pesquisas em energia, 

formular e implementar políticas para o setor energético, realizar estudos e projetos 

de desenvolvimento industrial e garantir a segurança do suprimento de energia 

elétrica, todos os outros 10 objetivos apresentaram proximidade, ou seja, a maioria 

dos atores convergem neles. 

Para melhor compreensão dos resultados até o momento, novamente foi criado 

um esquema para identificação dos resultados mais salientes, conforme ilustra a 

Figura 30. 
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Figura 30 – Esquema de convergências entre atores e prioridades de objetivos 

 

 

 

Fonte: Autor. 

 

Finalizando a análise estratégica dos atores, criou-se um mapa de acordo com 

o balanço líquido entre a matriz 1MAO e a matriz 2MAO. Nesse procedimento foram 

levados em conta os resultados de duas bases de dados distintas, porém 

complementares, para criar um mapeamento de atores e objetivos no plano 

cartesiano. As coordenadas desses posicionamentos no plano remetem a matriz de 

terceira ordem, calculada pelo software através de análise fatorial.  

Dessa forma, esse novo diagrama da Figura 31 traduz a otimização dos 

impactos cruzados pelo aumento da iteração entre si. Nessa figura constam atores e 

objetivos dispersos de tal maneira que, quanto mais próximo um ator de um objetivo, 

mais a fim desse aquele está. 
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Figura 31 – Diagrama de correspondência entre atores e objetivos 

 

 

 
Fonte: Adaptação do software Mactor. 

 

Salientou-se o posicionamento do objeto de estudo e também de três grupos 

com elementos mais associados entre si. Além disso, verificou-se que os 

consumidores de eletricidade estão posicionados mais próximos do objetivo 

pesquisas em energia, indicando interesse desses atores no melhor desenvolvimento 

desse objetivo. Os outros elementos fora dos três grupos foram os atores organismos 

de certificação e acreditação e o objetivo de desenvolvimento industrial, refletindo 

também uma relação plausível e que pode ser estrategicamente aprofundada. Os três 
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grupos, chamados G1, G2 e G3, foram estratificados na Figura 32. 

 

Figura 32 – Identificação de alianças estratégicas entre atores e objetivos 

 

 

 
Fonte: Autor. 

 

Houve a confirmação de algumas ocorrências e a identificação de outras que 

ainda não haviam sido pensadas. Por exemplo, o grupo G2, no qual ficou inserido o 

objeto de estudo (INRI), demonstrou relação de muita proximidade com os ministérios 

governamentais (apesar de suas distâncias nas escalas de poder de influência e 

dependência). Não obstante, ainda nesse grupo, ambos os atores citados apareceram 

próximos dos objetivos da UFSM e das agências reguladoras. Além disso, os dois 
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atores do grupo (INRI e ministérios) também ficaram próximos de seus próprios 

objetivos, mantendo-se a coerência. 

O aspecto mais importante a ser captado da análise precedente foi que o 

mercado de PD&I em energia elétrica, em especial sobre smart grids, apresenta sua 

evolução condicionada por variáveis que estão fora do controle direto dos 

pesquisadores. Apesar disso, existem espaços de influência para os mesmos, pela 

dimensão desse setor no Brasil e seu elevado potencial de competitividade (fruto da 

ampla disponibilidade de recursos energéticos e a extensa área geográfica). Dentro 

dessa temática, é necessário compreender quem são os atores que comandam essas 

variáveis e como comportam-se.  

Através das interpretações dos resultados dessa Dissertação de Mestrado, 

podem surgir recomendações estratégicas e questões-chave para o futuro, como as 

alianças da Figura 32. A partir delas, seria possível realizar inferências e criar 

hipóteses sobre o posicionamento dos atores entre si, dos objetivos entre si, e dos 

atores com os objetivos. Entretanto, também seria arriscado realizar inferências a 

cerca de resultados que receberam dados simulados, mesmo que a simulação tenha 

levado em consideração o conhecimento adquirido no desenvolvimento desse estudo.  

Diante desse know how e das análises dos resultados dessa pesquisa, afirma-

se que o modelo atual de PD&I no Brasil sobre energia elétrica, em que há o controle 

pelo governo e regulação pelas agências específicas, tem naturalmente sua 

complexidade saliente. Apesar de complexo, visualiza-se os agentes, suas atribuições 

e responsabilidades muito bem definidas, colaborando para ratificação de que o 

modelo é eficiente (apesar da execução ter particularidades) e, assim, abre caminhos 

para identificação de lacunas para melhorias. 
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5 CONCLUSÕES 
 

Este capítulo apresenta as considerações finais em relação a pesquisa 

realizada nessa Dissertação de Mestrado. Em sequência, apresentam-se as 

limitações ocorridas no desenvolvimento do projeto e sugestões para estudos futuros. 

 

5.1 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A presente Dissertação de Mestrado teve como objetivo geral propor uma 

abordagem para a prospecção de cenários em instituto de pesquisa, desenvolvimento 

e inovação, levando em consideração o seu contexto interno e externo. O ponto de 

partida da pesquisa foi um levantamento bibliográfico abrangendo o cenário atual das 

atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação e o destacamento da importância 

de as instituições atuantes nesse setor terem informações estratégicas sobre seu 

contexto e utilizá-las de maneira prospectiva. 

O estudo discorreu sobre o papel de aumentar a inteligência competitiva que a 

prospecção estratégica e suas etapas podem exercer, assim como as técnicas que 

permitem a visualização no horizonte temporal de longo prazo, até 2030. A pesquisa 

demonstrou a importância de visualizar corretamente a visão holística e interna de um 

instituto de pesquisa, desenvolvimento e inovação e de gerir essas informações, 

sendo motivada pelo seguinte problema: como é possível organizar uma estrutura 

para realizar a prospecção de cenários em um instituto de pesquisa, desenvolvimento 

e inovação para incrementar sua inteligência competitiva? 

Para solucionar o questionamento proposto e executar os objetivos do trabalho, 

foi descrita uma abordagem para realizar a prospecção estratégica em instituto de 

pesquisa, desenvolvimento e inovação. A abordagem proposta foi embasada nos 

conceitos das análises estrutural, morfológica e probabilística. Cada fase, por sua vez, 

foi composta de atividades específicas.  

A eficácia da abordagem foi testada no Instituto de Redes Inteligentes da 

Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. As coletas ocorreram 

entre setembro de 2017 e fevereiro de 2018, na cidade sede do objeto de estudo. Por 

tratar-se de uma metodologia que envolve o questionamento de participantes em mais 

de um momento, foram realizados oito momentos de coleta de dados, metade 

presencial e metade online. Importante salientar que, diante da incapacidade de 
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contato com os atores e especialistas, bem como de suas presenças para as reuniões 

requeridas pela metodologia, e por questões temporais, apenas a primeira fase foi 

executada, denominada construir a base. 

Inicialmente foram delimitados o sistema e o ambiente, considerando aspectos 

culturais, sociais, econômicos, políticos e tecnológicos atrelados ao objeto de estudo, 

o horizonte temporal, a área geográfica e os participantes do estudo. Tendo isso em 

vista, foi elaborada uma ampla lista de variáveis que podem explicar o funcionamento 

do sistema constituído e, na sequência, identificadas as variáveis-chave para 

monitoramento. Assim, foi possível a identificação dos atores que comandam essas 

variáveis-chave e, então, realizada a análise estratégica dos mesmos, procedimento 

que envolveu a simulação. 

Por meio da análise dos resultados obtidos foi possível identificar quais as 

variáveis que concernem o funcionamento do INRI, quais as variáveis-chave de 

monitoramento, quais os atores dessas varáveis e quais as importâncias estratégicas 

desses. Foi possível identificar, visualmente, como se dão as relações desse contexto 

elaborado e, assim, permitir que gestores tracem estratégias mais concisas para o 

futuro da organização. 

Através da análise das informações anteriores, em que houve objetivo de 

apresentar os principais resultados dessa pesquisa, considera-se que o objetivo geral 

foi cumprido, porém um dos objetivos específicos não - o de criação de cenários de 

cenário de fato para o sistema/objeto estudados. Apesar disso, a proposta satisfez a 

condição de permitir meios de identificação de fatores-chave para instituto de 

pesquisa, desenvolvimento e inovação e demonstrar como as relações entre os 

mesmos pode ajudar na formulação de aspectos do futuro, respondendo ao problema 

de pesquisa que motivou essa Dissertação de Mestrado. 

 

5.2 LIMITAÇÕES DA PESQUISA 

 

Durante o desenvolvimento dessa Dissertação, ocorreram eventos impeditivos 

a obtenção de alguns resultados. Um deles foi a falta de participação de alguns 

especialistas e atores na etapa de identificação e análise estratégica dos atores, 

sendo realizadas simulações com a finalidade de apresentar como seria essa 

aplicação. 

Ao longo da metodologia proposta, mais três outras etapas não foram 
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realizadas: a análise morfológica, a análise probabilística e a elaboração dos cenários. 

Como as etapas são subsequentes, ou seja, dependem do resultado das etapas 

anteriores, que já excederam o tempo disponível e não conseguiram reunir os entes 

necessários, as etapas 2 e 3 não puderam ser executadas. 

Como a abordagem proposta trata-se de uma ferramenta flexível, em que é 

possível chegar a resultados palpáveis com a execução parcial das atividades, os 

resultados obtidos podem ser considerados para os gestores do estudo. Recomenda-

se que futuramente sejam contornados esses obstáculos e que sejam testadas as 

etapas não realizadas, a fim de auxiliar instituto de PD&I na prospecção de cenários 

e no aumento de sua inteligência competitiva. 

 

5.3 SUGESTÕES DE ESTUDOS FUTUROS 

 

O aparato intelectual obtido ao longo da execução dessa pesquisa pode gerar 

novos estudos. A abordagem proposta requer a participação ativa e contínua de 

especialistas e atores, e para isso é necessário organizar um plano de interação maior, 

contemplado por um projeto com aporte de recursos financeiros, pois pode aumentar 

o respaldo do envolvimento na pesquisa. A abordagem também pode se valer mais 

das tecnologias e recursos de áudio e vídeo para transpor dificuldades de encontro 

dos entes. 

Para pesquisas futuras, deve-se executar as fases 2 e 3, respectivamente 

redução das incertezas e cenarização. Para isso, é possível envolver atores e 

especialistas em torno de um projeto único, com mais disponibilidade temporal e com 

mais atividades online. Dessa forma, pode-se o atingir o objetivo específico de 

elaboração dos cenários para o objeto de estudo. Também, pode-se vislumbrar a 

realização desse estudo de modo a englobar outros fatores de impacto no sistema 

estudado, como mensuração de desempenho, análise de riscos organizacionais e de 

comportamento empreendedor, projetos já em execução pelo grupo de pesquisa onde 

surgiu esse estudo. 

Outra perspectiva futura é a de que os resultados da abordagem podem ser 

utilizados em um sistema para interfacear nas rotinas diárias do instituto. Isso pode 

ser feito através da criação de dashboards em planilhas interativas para serem 

disponibilizadas aos colaboradores pela direção do instituto. 
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APÊNDICE A – COLETA DAS VARIÁVEIS 
 

Em sua opinião, quais são os fatores que irão condicionar a evolução futura do 

fenômeno estudado? Descreva detalhadamente as variáveis, considerando: 

 

a) HORIZONTE TEMPORAL: 2030; 

b) ÁREA GEOGRÁFICA: Brasil; 

c) OBJETO DO ESTUDO: Instituto de Redes Inteligentes (INRI/UFSM); 

 

*IMPORTANTE: As ideias devem ser expostas com o máximo de espontaneidade, 

sem autocensura. Todas são de interesse, mesmo que pareçam “loucas”. Essas, às 

vezes, são as que contém “algo novo” e de valor (não há limite de variáveis). 

 

Temática Denominação (título curto) Descrição (detalhada) 

Tecnologia 

  

  

  

  

  

Política 

  

  

  

  

  

Economia 

  

  

  

  

  

Meio 

ambiente 

  

  

  

  

  

  

Sócio 

cultural 
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APÊNDICE B – VARIÁVEIS HOMOLOGADAS 
(continua) 

Subsistema Nº Denominação Descrição 
IN

T
E

R
N

O
 

1 

Relacionamento com agências 

de inovação e órgãos de 

fomento a PD&I 

Contato constante e negociações com organismos como agências de 
transferência de tecnologia, parques tecnológicos e incubadoras de 
empresas 

2 
Perspectivas pessoais da 

equipe 
Ambições, anseios, comprometimento, filosofia de trabalho, autonomia e 
proatividade da equipe dirigente 

3 
Experiência na execução de 
projetos 

Através do acúmulo de expertise proveniente da completa realização de 
projetos com empresas/indústrias/governo/universidades 

4 
Divulgação das 
potencialidades em feiras e 
eventos empresariais 

Os membros do instituto de pesquisa participarem de feiras e eventos 

industriais/empresariais 

5 
Ascensão política de membros 
da equipe 

Como servidores/docentes da instituição universidade federal, os membros 

podem evoluir de cargos e receberem novas atribuições 

6 
Estruturação interna para 
captação de projetos 

Planejamento e ações para negociar e contratar novos projetos para atuação 

do instituto através do estreitamento de relações com indústrias e empresas 

em geral (benchmarking, pesquisas em indústrias e parcerias com outros 

órgãos relacionados ao meio industrial) 

7 
Gerenciamento dos recursos 
financeiros 

Estratégias de gestão dos recursos financeiros no instituto de pesquisa, 

sejam provenientes dos contratos com empresas ou aporte de organismos 

de incentivo a PD&I 

8 
Dependência de relação com 
fundação de apoio para 
gestão financeira de projetos 

Setor de compras do instituto depender de burocracias para formalização de 

quaisquer compras, sejam com recursos públicos ou de projetos externos 

9 
Disponibilidade de 
infraestrutura física 

Arquitetura, mobiliário, laboratórios, equipamentos, ferramentas e outros 

10 
Certificação de laboratórios 
em áreas estratégicas 

A certificação de laboratórios aumenta a confiabilidade das operações nos 

mesmos e abre portas para novos contratos e serviços para o instituto 
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(continuação) 

Subsistema Nº Denominação Descrição 
IN

T
E

R
N

O
 

11 
Comunicação interna e 

externa 

Capacidade técnica e gerencial para comunicação dentro do instituto 

(disseminação de diretrizes, detalhes de projetos e planos) e fora do mesmo 

(marketing e publicidade, editais e contratações) 

12 
Conhecimento e capacitação 

técnica da equipe 

Nível de conhecimento técnico da equipe, que pode ser medido pelo nível de 
formação acadêmica, cursos paralelos, efetividade das pesquisas e 
aplicação dos estudos. Exemplo: ter visão sistêmica e sólido conhecimento 
do modelo atual de distribuição de energia elétrica 

13 
Consolidação de normas e 
procedimentos para execução 
das ações 

Execução do regimento interno e fiscalização das ações 

14 

Mobilização para aquisição de 

novas expertises e oferta de 

novos serviços 

Ampliação da gama de capacidades técnicas em serviços a serem ofertados 
para aplicação em projetos, através da criação e/ou inclusão de novos 
laboratórios e grupos de pesquisas 

15 
Relacionamento com 

empresas startups 
Networking com empresas existentes e indução ao empreendedorismo para 
geração de startups 

16 
Desenvolvimento de projetos 

pilotos demonstrativos em REI 

Reunir e disponibilizar informações robustas sobre os custos e os benefícios 
das REI, auxiliando nas tomadas de decisões futuras pelo governo, pelos 
provedores e consumidores de energia, e pelos fornecedores de tecnologias 
nacionais 

17 
Realização de prospecção 
tecnológica 

Investigação das tecnologias inovadoras e das atividades de suporte 
necessárias para promover o desenvolvimento tecnológico sustentável das 
REI e identificar fronteiras a serem superadas 

18 
Agilidade temporal dos 

projetos 
Menor tempo possível para execução dos projetos e demais compromissos 
firmados pela equipe do instituto 

19 Branding - marca e marketing 

Planejamento e execução estratégica de políticas de marketing e de 

disseminação da marca do instituto, a fim de demonstrar integridade, 

segurança e confidencialidade e melhorar constantemente a imagem do 

mesmo 
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(continuação) 

Subsistema Nº Denominação Descrição 
IN

T
E

R
N

O
 

20 Política industrial nacional 
Projeto de um rol de políticas claras e bem direcionadas de apoio e suporte 

ao desenvolvimento de tecnologias locais destinadas ao setor elétrico 

21 
Competitividade com relação à 

concorrência 

Desempenho em relação a outros institutos de PD&I e empresas com 

setores de PD&I 

E
X

T
E

R
N

O
 T

E
C

N
O

L
Ó

G
IC

O
 

22 
Transferência de tecnologias 

protegida e não-protegida 

Atividades de depósito de patentes e registro de softwares, em nível regional 

e nacional 

23 
Investimentos em 

telecomunicação e TICs 

Desenvolvimento de projetos de melhorias em TI para redes de 

telecomunicações 

24 
Massificação dos veículos 

elétricos 
Mobilidade elétrica em nível alto de utilização, ou pleno, no País 

25 

Desenvolvimento de 

infraestrutura e de serviços 

avançados em REI e gestão 

de consumo de energia 

Tecnologias de gerenciamento da demanda (GLD) (preço, frequência ou 

tensão) para medição automatizada do consumo de energia elétrica (smart 

metering) e gestão do consumo 

26 

Interoperabilidade entre os 

equipamentos conectados na 

REI 

Diferentes fabricantes com equipamentos que ‘conversam’ entre si 

27 

Confiabilidade no fornecimento 

de energia pelas 

concessionárias de energia 

Fornecimento de energia de qualidade, com redução de interrupções, rápida 

reação a desastres/acidentes e resistência a ataques cibernéticos 

28 
Massificação da geração 

distribuída 

Fácil acesso e custo a instalação de dispositivos para geração de EE em 

indústrias, empresas e condomínios residenciais de fontes renováveis 

29 
Tecnologias disruptivas (Iot, 

AI, VR, novos materiais) 

Surgimento e disseminação de IoT, realidade virtual, inteligência artificial e 

novos materiais 
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(continuação) 

Subsistema Nº Denominação Descrição 
E

X
T

E
R

N
N

O
 P

O
L

ÍT
IC

O
 

30 Política industrial nacional 
Projeto de um rol de políticas claras e bem direcionadas de apoio e suporte 

ao desenvolvimento de tecnologias locais destinadas ao setor elétrico 

31 

Atuação das entidades 

governamentais ligadas ao 

setor elétrico 

Atuação de órgãos como MME, MDIC, MCTI, EPE, CEPEL, ONS, CCEE, 

ANATEL, Eletrobrás, ANP 

32 Políticas indutoras das REI 
Decisões/ações que influenciam/impactam significativamente nos 

segmentos do setor elétrico brasileiro 

33 

Desestatização de empresas e 

fim de monopólios no setor 

elétrico 

Privatização de empresas estatais no setor de energia elétrica e extermínio 

de qualquer tipo de monopólio no mesmo ramo 

34 

Legislação e regulamentação 

adequadas no âmbito PD& em 

REI 

Criação e implementação de parâmetros teóricos e jurídicos claros e 

consistentes concernentes a todas etapas de desenvolvimento (PD&I) e 

melhorias em REI 

35 
Política governamental de 

incentivo a parcerias  

Desenvolvimento e aprimoramento em conjunto entre concessionárias, 

universidades, centros de pesquisa e fabricantes de estudos, ideias e 

projetos de produtos e serviços em REI 

E
X

T
E

R
N

O
 

E
C

O
N

Ô
M

IC
O

 

36 
% do PIB investido em ciência 

e tecnologia 
% do PIB investido em ciência e tecnologia 

37 
Conjuntura econômica do 

país/região 

Visão geral do sistema econômico nacional, se está em ascendência, 

neutralidade ou descendência (medida por indicadores econômicos) 

38 

Aporte de recursos para 

modernizar o Sistema 

Nacional de Inovação 

(pesquisa pura e aplicada) 

Incentivos financeiros a inovação e a cooperação entre universidade 

(instituições de pesquisa) e empresa (agentes da inovação) 
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(continuação) 

Subsistema Nº Denominação Descrição 
E

X
T

E
R

N
N

O
 E

C
O

N
Ô

M
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O
 

40 
Cenário macroeconômico 

externo 

Na produção de equipamentos e dispositivos relacionados ao uso de 

energias renováveis e em projetos de PD&I na área 

41 

Custo Brasil (juros, 

burocracias e sistemas 

tributários) 

Conjunto de fatores que comprometem a competitividade e a eficiência da 

indústria nacional (excesso de burocracia no governo, na gestão pública, no 

comércio exterior, na logística, nas patentes e na área tributária) que 

encarecem o investimento no Brasil, dificultando o desenvolvimento nacional 

(aumento do desemprego, do trabalho informal, da sonegação de impostos e 

da evasão de divisas) 

42 
Investimentos da iniciativa 

privada em PD&I 
Montante investido especificamente em atividades de PD&I 

E
X

T
E

R
N

O
 M

E
IO

 A
M

B
IE

N
T

E
 

43 

Realizar planejamento urbano 

com vistas a eficiência 

energética (sustentabilidade) 

Governantes, empresários e sociedade em geral colaborando de maneira 

proativa para planejamento e execução de projetos urbanos menos 

agressores ao meio ambiente e energeticamente sustentáveis 

44 
Variação das condições 

climáticas 

Quando em curto prazo de tempo há amplitude significativa dos índices de 

precipitação pluviométrica, radiação solar e vento 

45 
Elevada dispersão geográfica 

do país 
Grande extensão territorial do Brasil 

46 Desastres naturais Ocorrência de maremotos, terremotos, tempestades, ventanias e granizo 

47 
Utilização de energias a base 

de combustíveis fósseis 

Utilização de energias provenientes de fontes não renováveis (petróleo, 

carvão e gás natural) 

48 
Localização e abrangência 

geográfica do instituto 

Estar localizado na Região Central do Estado do RS - Brasil, e compreender 

os mesmos locais como foco de atuação 

49 
Utilização de energias de 

mitigação do efeito estufa 

Utilização de energias provenientes de fontes renováveis (solar, eólica, 

hídrica e das ondas do mar) 
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Subsistema Nº Denominação Descrição 
E

X
T

E
R

N
N

O
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Ó
C
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U
L

T
U

R
A

L
 

50 

Perfil socioeconômico dos 

consumidores de energia 

elétrica 

Enquadramento nas classes sociais e capacidade econômica dos 

consumidores de energia elétrica no Brasil 

51 

Conscientização da sociedade 

em relação aos benefícios de 

se adotar uma REI 

Iniciativas para disseminação de conceitos e vantagens, assim como 

desafios a serem superados, para a implementação das REI no Brasil 

(palestras gratuitas, propagandas de TV, cursos e outros abertos a toda 

sociedade) 

52 
A prática de antecipar 

tendências futuras 

Utilização de metodologias científicas para vislumbrar cenários futuros em 

relação as variáveis envolvidas em REI 

53 
Incentivo e coordenação da 

migração para REI 

Distribuidoras adotando soluções colaborativas, e não individuais apenas, 

como por exemplo atuando na mitigação do furto de energia ou com a 

medição de reativos 

54 

Inserção do ensino do uso 

racional da energia nos 

currículos do ensino, inclusive 

o fundamental 

As mudanças climáticas devidas as gerações de energia são pontos que 

merecem atenção especial desde as séries iniciais do ensino básico 

(consumo consciente e gestão de energia) 
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ANEXO A – DIAGRAMA COMPLETO DE MOVIMENTAÇÃO DAS 
VARIÁVEIS 

 

 

 
Fonte: Adaptação do software Micmac. 

 

Cada variável presente no diagrama está representada por uma linha com 

quatro pontos. Esses pontos representam o posicionamento das variáveis nos quatro 

tipos de relações analisadas. O primeiro ponto reflete os impactos diretos, o segundo 

ponto reflete os impactos diretamente potenciais, o terceiro ponto remete aos 

impactos indiretos e, o quarto e último ponto reflete o impacto das relações 

indiretamente potenciais. 
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