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RESUMO 
 
As discussões recentes sugerem a utilização de recursos de maneira otimizada, dada a sua 
escassez cada vez mais presente, sejam ambientais, de prazo, financeiros, políticos ou legais. 
Tal fato torna a tomada de decisão e planejamento estratégico baseados em cenários futuros 
uma tarefa complexa, já que dispõe alternativas múltiplas e incertas. Este estudo, então, 
propõe um modelo para prospecção de cenários apoiado na abordagem de Auxílio 
Multicritério à Decisão (AMD), considerando obrigatoriamente, fatores políticos, 
econômicos, sociais, tecnológicos e ambientais, que possa ser utilizado como ferramenta para 
auxiliar no planejamento estratégico das empresas e aplica-lo em uma empresa de serviços de 
engenharia, localizada no Estado do Rio de Janeiro.  A motivação do tema estudado está na 
possibilidade da aplicação de técnicas AMD no planejamento estratégico. Como resultado foi 
mostrada a utilidade do modelo proposto visto que possibilitou ao gestor analisar alternativas 
através da prospecção de futuros realizada. 
 
Palavras-chaves: Prospecção de Cenários, Planejamento Estratégico, AMD, Auxílio 
Multicritério à Decisão. 
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ABSTRACT 
 
Recent discussions suggest the use of resources optimally, given their scarcity increasingly 
present, whether environmental, term, financial, political or legal. This fact makes the 
decision-making and strategic planning based on future scenarios a complex task, as it has 
multiple and uncertain alternatives. This study then proposes a model for prospecting 
scenarios supported in Multicriteria Decision Aid (AMD), considering necessarily political, 
economic, social, technological and environmental factors, which can be used as an auxiliary 
tool in strategic planning companies and apply it in an engineering services company located 
in the state of Rio de Janeiro. The motivation of the subject studied is the possibility of 
applying AMD techniques in strategic planning. As a result was shown the usefulness of the 
proposed visa that enabled the manager to analyze alternatives over the prospect of future 
held model.  
 
Keywords: Prospecting Scenarios, Strategic Planning, AMD, Multicriteria Decision Aid 
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Capítulo 1 – Introdução 
 
1.1 – Contextualização 
 Foi-se o tempo em que apenas o foco na maximização do lucro, apoiada em atividades 
econômicas e estratégias de implementação quaisquer fossem, bastava para o pleno sucesso 
de uma organização capitalista em um determinado mercado.  

Entre o final do século XIX e a metade do século XX, a economia mundial foi 
estruturalmente modificada. Segundo Almeida (2015), “o modelo capitalista consolidou-se e, 
posteriormente, evoluiu, ganhando feições modernas e fundando a sociedade de consumo de 
massa”. Com a evolução da sociedade em todos os aspectos resultou em uma grande 
modificação no mercado, deixando-o dinâmico em sua forma mercantil, possibilitando o 
surgimento de novas oportunidades e segmentos (YORK; LENOX, 2014).  

Estas evoluções culturais e tecnológicas trouxeram consigo a evolução de outros 
fatores, como sociais, ambientais, econômicas, etc., gerando, por conseguinte, uma forte 
demanda por ferramentas de auxílio aos tomadores de decisão.  Segundo Porter (1980), 
realizar um efetivo mapeamento do ambiente externo é de suma importância para organização 
se manter competitiva. 

O ambiente externo cada vez mais passa a afetar o surgimento e o desenvolvimento 
das organizações que buscam entrar em novos mercados ou permanecerem presentes (SINE; 
LEE, 2009). Em pesquisa, York e Lenox (2014), concluíram que os fatores socioculturais e 
econômicos têm influência direta no desenvolvimento ou surgimento de organizações em 
novos setores, mostrando a importância dos mesmos sob a ótica empresarial.  

Outros pesquisadores também evidenciaram tal fato, Porter (1980); Neto (2011); 
Daychouw (2010), Junior e Waquil (2012), de onde se pode inferir que as organizações 
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necessitam compreender todos os fatores capazes de influenciá-las para obter êxito em sua 
vida útil.  

Tal compreensão evidencia a complexidade na definição de estratégias que garantam a 
sobrevivência das organizações neste ambiente competitivo. (OLIVEIRA; FORTE, 2010). 
Assim, uma ferramenta fundamental para o processo de planejamento estratégico de 
instituições públicas, privadas e do terceiro setor é a prospecção de cenários futuros, já que 
considera alternativas múltiplas e incertas (STURARI, 2008).  

1.2 – Situação problema 
 
A compreensão dos fatores capazes de influenciar uma Organização somente é 

possível através do mapeamento de todos os stakeholders , ou partes interessadas, que com 
elas interagem, sejam estes internos e/ ou externos, tornando possível maximizar ou 
minimizar as oportunidades e ameaças (NETO, 2011). 

Quando o gestor passa a planejar utilizando a prospecção de cenários, esta 
Organização dá um passo a frente em sua maturidade de gerenciamento e de tomada de 
decisão, pois são consideradas incertezas na construção do futuro. Neste contexto, a 
prospecção de cenários é uma maneira otimizada de pensar sobre uma grande variedade de 
potenciais variáveis que podem impactar o futuro de uma organização (CARVALHO, 2009).  

Nota-se de forma clara que, a compreensão destes fatores capazes de influenciar a 
sobrevivência das Organizações resultam em diversos critérios de escolha a serem 
considerados na decisão do gestor, ou seja, esta diversidade de possibilidades tornam o 
ambiente em que as Organizações atuam complexo.  

Millan et al. (2014) afirmam que em um ambiente de negócios globalizado, onde 
variáveis como tecnologia, meio ambiente, recursos humanos e físicos estão associados a 
competitividade, o sucesso dos modelos de gestão depende do gestor, neste contexto 
ferramentas que auxiliem nesta tarefa ganham importância  
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Diante do exposto, surge o seguinte questionamento: A elaboração de um modelo 
como ferramenta para auxiliar o gestor em sua tomada de decisão no que tange ao 
planejamento estratégico da Organização seria adequado para redução dos riscos intrínsecos à 
atividade de planejar em ambientes complexos?  

1.3 - Objetivo Geral 
 Esta dissertação tem como objetivo geral elaborar um modelo para prospecção de 
cenários apoiado na abordagem de Auxílio Multicritério à Decisão (AMD), considerando 
obrigatoriamente, fatores políticos, econômicos, sociais, tecnológicos e ambientais, que possa 
ser utilizado como ferramenta para auxiliar no planejamento estratégico das empresas e 
aplica-lo em uma empresa de serviços de engenharia, localizada no Estado do Rio de Janeiro. 

Cabe enfatizar que, de acordo com Millan et al. (2014) a utilização de modelos de 
gestão por parte das empresas, independentemente da área a que pertencem, estes a 
direcionam para a melhora de sua produtividade e rentabilidade. 

1.4 - Objetivos específicos 
 Os objetivos específicos desta dissertação são:  

a) Desenvolver o modelo como ferramenta para auxílio no planejamento 
estratégico.  

b) Propor a combinação de uma técnica AMD com o planeamento de cenários 
futuros. 

c) Aplicar a ferramenta em empresa de serviços de engenharia, localizada no 
estado do Rio de Janeiro.  

1.5 - Delimitações da Pesquisa 
 

Esta dissertação possui delimitações, principalmente, quanto à aplicação do modelo, já 
que deve ser disposta uma equipe multidisciplinar. Esta dificuldade também passa por decisão 
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gerencial, já que disponibilizar equipe com colaboradores de diferentes áreas pode impactar a 
produção planejada ou até mesmo atividades de gestão diárias da empresa.   

Outra delimitação percebida é que o modelo será testado somente em uma empresa 
que atua em um único nicho de mercado, restringindo assim o campo de estudo e 
possibilidade de melhorias no mesmo. 

Analisar os resultados obtidos com a aplicação da ferramenta vai depender da 
existência de indicadores por parte da empresa, além de ser variável do tempo entre a 
aplicação desta e de seus impactos.  

1.6 – Metodologia  
 

A fundamentação teórica está baseada em pesquisa bibliográfica, junto a importantes 
bases de periódicos disponíveis, acerca da importância do Planejamento Estratégico na gestão 
das Organizações, dentro do conceito de Administração Estratégica. Está calcada também no 
modo em que a elaboração de cenários pode ser utilizada como uma ferramenta capaz de 
auxiliar as Empresas a se prepararem para eventualidades, e possibilitar maior flexibilidade e 
inovação destas (HILTUNEN, 2009). Ainda com o intuito de tratar a subjetividade, o modelo 
aqui proposto está baseado no AMD, que considera diversos critérios possíveis, obrigando o 
gestor a avaliar diferentes pontos de vista.  

O estudo compreende uma pesquisa descritiva e exploratória, com o objetivo de 
propor uma ferramenta para auxiliar os decisores/ gestores no processo de elaboração de 
planejamento estratégico a partir da análise dos diversos critérios que influenciam a 
organização. A partir dos conceitos supracitados, na Figura 1, é proposto um modelo teórico-
metodológico para estruturação do estudo. 
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Figura 1 – Estrutura básica de metodologia do estudo 

Fonte: Autor 
 

1.7 - Estrutura do Trabalho 
 Esta dissertação está dividida em cinco partes. Esta Introdução apresenta as ideias 
iniciais que fomentam o estudo aqui proposto, revelando o problema da pesquisa, objetivos 
principal e específicos, a justificativa, relevância e as delimitações do estudo. 

No segundo capítulo contém o referencial teórico que fundamenta o estudo a partir 
dos temas: Administração/ Planejamento Estratégico, Cenários Prospectivos e Auxílio 
Multicritério à Decisão.  

O terceiro capítulo descreve a metodologia utilizada. Nesta etapa, as diretrizes para a 
elaboração do modelo serão explicitadas.  

O quarto capítulo apresenta e analisa os resultados obtidos na pesquisa de campo na 
empresa de serviços de engenharia, localizada no Rio de Janeiro, onde a ferramenta proposta 
foi aplicada.  

PROBLEMA ESTRUTURA TEÓRICA PESQUISA BIBLIOGRÁFICA PROPOSIÇÃO DO MODELO APLICAÇÃO DO MODELO AVALIAÇÃO DE RESULTADOS
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O quinto e último capítulo apresenta as observações e conclusões finais do presente 
trabalho e as sugestões para a continuidade deste.  
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Capítulo 2 - Referencial teórico 
 

Neste capítulo serão apresentados os conceitos básicos e definições necessárias à 
plena compreensão da dissertação aqui apresentada, quais sejam: (i) Administração/ 
Planejamento Estratégico; (ii) Cenários Prospectivos; e (iii) Análise Multicritério à Decisão 
(AMD). Para este último será detalhado o método a ser utilizado no modelo sugerido e a 
justificativa para tal. 

2.1 – Administração/ Planejamento Estratégico 
 

É inegável que o processo de globalização da economia, desencadeado na década de 
1990, alterou o mercado competitivo de forma global. De acordo com Kacha e Hatakeyama 
(2013) “esse fato teve como consequência nas indústrias brasileiras o imperativo de um pleno 
acolhimento das expectativas e necessidades dos clientes para sobreviver no ambiente de 
intensa competitividade”.  

Não se pode negligenciar também que existem diferenças notórias de desempenho, 
que podem ser medidos através de resultados financeiros, indicadores de sustentabilidade, 
eficiência de produção, etc., entre algumas empresas e seus concorrentes. Nota-se também 
uma quantidade de fatores enorme capazes de influenciar essas diferenças, tais como: área de 
atividade, economia local, localização, gestão, entre outros diversos fatores. A evolução da 
sociedade em todos os aspectos causou um grande impacto no mercado, deixando-o dinâmico 
em sua forma mercantil, possibilitando o surgimento de novas oportunidades e segmentos 
(YORK; LENOX, 2014).  

No entanto, estudos empíricos apontam taxas elevadas de insucesso de inovações, 
indicando que a maioria de novos produtos falha e acabam por serem rejeitados pelos 
consumidores devido à sua resistência à inovação (HEIDENREICH; KRAMER, 2016). 
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Para explicar as origens do desempenho das empresas podem-se considerar duas 
perspectivas: a visão da indústria e a visão da empresa. Na primeira, a da Organização 
Industrial, o resultado está condicionado em termos de desempenho, eficiência e 
oportunidades de negócios (MASON, 1939; PORTER, 1980). Já na outra, as razões para os 
desempenhos superiores são função de suas habilidades, sorte ou compromisso com uma 
posição competitiva favorável (AMIT; SCHOEMAKER, 1993).  Ou seja, a visão da indústria, 
está relacionada ao ambiente em que a empresa encontra-se e a segunda está intrinsicamente 
relacionada ao desenvolvimento interno da mesma.  

Mason (1939) concluiu que a estrutura de uma indústria influenciaria o 
comportamento dos competidores, compradores e vendedores e seu resultado em termos de 
desempenho, este tipo de abordagem é conhecida atualmente como Modelo SCP (structure, 
conduct and performance), em maiores detalhes trata-se de um ciclo em que a estrutura do 
mercado tem uma influência direta sobre o comportamento econômico da empresa, que por 
sua vez afeta sua atuação no mercado.  

Considerando as empresas como homogêneas, a própria indústria poderia explicar 
diferenças nas práticas competitivas e, em consequência, em seus resultados (GHEMAWAT, 
2002; MASON, 1939; PORTER, 1980). Nesta mesma direção, Porter (1985) afirma que em 
consequência deste ambiente mais favorável, se os lucros de uma empresa fossem superiores 
aos de seus competidores, em um período de tempo prolongado, essa empresa possuiria uma 
vantagem competitiva sustentável. Ainda para Porter (1990). Porter et al. (2007), as 
características políticas, sociais, culturais e econômicas do ambiente de negócios das nações 
proporcionam não apenas condições para uma maior riqueza e qualidade de vida de suas 
populações, mas também um melhor desempenho para suas empresas.  Nas duas últimas 
décadas do século XX, técnicas de planejamento estratégico da perspectiva de Porter 
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tornaram-se parte dominante dos modelos de gestão acadêmica, principalmente nos Estados 
Unidos (FILHO et al., 2014). 

Outra vertente destaca a Visão Baseada em Recursos, caracterizada por vantagens 
obtidas por maiores eficiências operacionais, resultando em melhora do desempenho das 
empresas e lucros extraordinários, obtidos pela utilização de seus recursos, não sendo 
preponderante a estrutura da indústria em si (AMIT; SCHOEMAKER, 1993).  

Ocorre que essas vertentes não são descasadas, ou seja, não há como afirmar que o 
sucesso ou não de uma empresa está relacionada às mesmas, isoladamente. É notório que o 
desempenho das empresas varia não apenas em função das indústrias a que elas pertencem, ou 
de sua localização, ou ainda, de suas características individuais, mas também em função do 
ambiente mais geral em que elas operam e de que maneira o fazem (SILVA, et. al, 2012).  
Para Floch (2014), “Cada empreendimento na sua trama de sociabilidades configura ainda 
uma intrincada rede de estratégias de visibilidade tanto da empresa, marcas e seus produtos, 
quanto do público consumidor”. 

A partir dessas percepções de que o conjunto: ambiente externo somado ao interno; é 
capaz de influenciar fortemente o desempenho empresarial, a atenção para técnicas que 
auxiliem o gerenciamento das empresas e que englobe tais variáveis ganha força. As razões 
dessa atenção crescente à estratégia empresarial são muitas, e junto disto está a criação de 
mecanismos de controle mais apurados e complexos. Disto, destaca-se o crescimento do 
Planejamento Estratégico. A empresa somente poderá crescer e progredir caso consiga 
ajustar-se à conjuntura, e o Planejamento Estratégico é uma técnica comprovada para que tais 
ajustes sejam feitos com inteligência (ALDAY, 2000).  

Ainda de acordo com Alday (2000), tal instrumento é mais flexível que o conhecido 
Planejamento em Longo Prazo, sendo elemento-chave da estratégia, que força, ou pelo menos 
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estimula, os administradores a pensar em termos do que é importante ou relativamente 
importante, e também a se concentrar sobre assuntos de relevância.  

Cabe esclarecer que não se trata aqui de Planejamento Estratégico Situacional (PES), 
já que este possui características que o diferencia das metodologias tradicionais de 
planejamento. Rieg et al. (2014) destacam  três: (i) primeira delas é que, no PES, planeja-se a 
partir de problemas e não a partir de objetivos, (ii) a segunda característica do PES é a 
abordagem do mundo real de forma subjetiva, voltando-se para as percepções e pontos de 
vista dos indivíduos envolvidos com a situação problemática sob investigação, com o intuito 
de identificá-la e analisá-la, (iii) e por fim é que o PES reconhece que o futuro é incerto e que 
por isso não se pode predizê-lo. Portanto, ele não prediz o futuro, e sim tenta criá-lo a partir 
das possibilidades que o indivíduo que declara o problema consegue visualizar. 

A Figura 2 mostra a estrutura básica para a análise de uma visão estratégica, sendo 
esta um elo entre a empresa e o ambiente em que se encontra. Esta estrutura se assemelha com 
o amplamente utilizado, mas menos abrangente, SWOT (Strengths, Weaknesses, 
Opportunities e Threats), ou, em português, análise F.O.F.A. (Forças, Oportunidades, 
Fraquezas e Ameaças), ferramenta na qual a empresa faz análises internas e de seu ambiente 
externo.  

A análise SWOT é uma das ferramentas mais populares para o planejamento 
estratégico, onde identifica fatores internos e fatores externos de uma empresa. Tendo 
identificado esses fatores, pode-se encontrar estratégias eficazes com base no aproveitamento 
dos pontos fortes, eliminando os pontos fracos, explorando as oportunidades e criando 
proteções contra as ameaças. No entanto, existem algumas insuficiências no respeitante à 
medida e de avaliação por causa de sua análise qualitativa (WANG et al., 2014), tais  
insuficiências poderiam ser postas de lado por abordagens quantitativas (YICHUAN; LEI, 
2013), como o modelo aqui proposto. 
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 A tarefa da estratégia de negócios, então, é determinar como a empresa irá utilizar os 
seus recursos dentro de seu ambiente e assim satisfazer as suas metas de longo prazo, e como 
se organizar para implementar essa estratégia (GRANT, 2010). 

 

 
Figura 2 - Estrutura básica de análise de visão estratégica 

Fonte: Adaptado Grant (2010) 
 

A Estratégia está preocupada com a harmonização de recursos, capacidades, 
competências e objetivos (Missão e Valores) que permitem a uma empresa interpretar as 
oportunidades e os fatores de risco que podem surgir no ambiente externo (GRANT, 2010). 

No modelo aqui proposto, busca–se dar condições para o gestor buscar o 
Planejamento Estratégico mais adequado a sua empresa, para tal, se faz necessário conhecer, 
de forma abrangente, a empresa e o ambiente em que está inserida. A Figura 2 também ilustra 
o conceito do modelo, tendo a estratégia relação direta e biunívoca sobre a empresa e o 
ambiente externo.  

O detalhamento do lado esquerdo da Figura 2, a empresa, será realizado através da 
exploração dos pontos fortes e fracos assim como faz na análise S.W.O.T., quando se analisa 
o ambiente interno. Já a exploração do lado direito da figura, o ambiente externo, se dará 
através de uma adaptação da análise PEST.  

Criada por Kotler (2016), a análise PEST objetiva detalhar o ambiente externo em 
que a empresa opera, PEST é um acrônimo para: P – Política; E – Econômica; S – Social; e T 
– Tecnológica. Tais fatores desempenham um papel importante nas oportunidades de criação 
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de valor de uma estratégia, porém estão fora do controle dos gestores e, fazendo um paralelo 
com análise S.W.O.T. são as ameaças ou oportunidades. A adaptação sugerida para este 
modelo são as análises Ambiental e Legal somadas a PEST. 

 
2.2 – Cenários Prospectivos 
 

A elaboração de cenários é uma valiosa ferramenta para auxiliar as Organizações a 
esclarecerem uma cadeia de possibilidades, ou de eventos futuros capazes de influenciar suas 
decisões (AMER et al., 2012 apud KAHN; WIENER, 1967). Essa é a definição de Herman 
Kahn (1967) para cenários, considerado referência em estudos de construção de futuros e em 
planejamento por cenários (AMER et al., 2012).   

Tais decisões sãos as que influenciam e definem o futuro de qualquer empresa e  aos 
gestores  é importante ter as ferramentas e conhecimentos que não só lhes permitem definir 
estratégias, mas dirigir suas ações, independente do tamanho ou da complexidade da empresa 
(MORA-RIAPIRA et al., 2014). 

2.2.1 – Cenários e suas definições 
 

A elaboração de cenários é considerada uma ferramenta para auxiliar as Empresas a se 
prepararem para eventualidades, e possibilitar maior flexibilidade e inovação (HILTUNEN, 
2009). Cenários é um esboço da soma de diversos aspectos do futuro e geralmente são 
projeções do presente (JOSEPH, 2000). Para Godet (2000a), cenários são uma descrição de 
situações futuras que permitem às Organizações se prepararem para o futuro.   A elaboração 
de cenários também admite a existência de uma incerteza (PEREIRA et al., 2015). O que 
proporciona aos gestores um diferencial estratégico que, além de diminuir os riscos na tomada 
de decisão e elevar a probabilidade de acerto considerando essas mudanças inevitáveis, 
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permite conduzir a empresa com maior assertividade na manutenção do seu negócio, pois 
oferece melhores condições de competitividade e de adaptação (RODRIGUES et al., 2013a). 

Planejamento por meio de cenários é frequentemente utilizado por gestores para 
articular seus modelos mentais com o intuito de tomar melhores decisões (MARTELLI, 
2001). Cenários também são utilizados em estudos prospectivos para enfatizar e incorporar 
nas previsões, planejamento de tecnologia, análise estratégica e outros aspectos importantes 
(AMER et al., 2012). Cenários, quando inseridos na cultura organizacional, proporcionam aos 
gestores um diferencial estratégico que, além de reduzir os riscos na tomada de decisão e 
elevar a probabilidade de acerto, permitem conduzir a empresa com maior assertividade na 
manutenção do seu negócio, pois oferecem melhores condições de competitividade e de 
adaptação (RODRIGUES et al., 2013a). 

A utilização sistemática de cenários para predizer acontecimentos futuros se iniciou 
ao final da Segunda Guerra Mundial e o Departamento de Defesa dos Estados Unidos utilizou 
tal ferramenta para planejamento militar na década de 50, na Corporação RAND (JOSEPH , 
2000; KAHN; WIENER, 1967; DURANCE; GODET, 2010; BRAFIELD et al., 2005) . 
Posteriormente, na década de 60, foi utilizada em análises para a tomada de decisão variáveis 
políticas e sociais. Grunwald (2011) diz que o processo de construção de cenários influencia 
fortemente o pensamento humano, os processos de tomada de decisão e são capazes de gerar 
debates. Já Schoemaker (1991; 1993) afirma que planejar cenários delineia os possíveis 
futuros capazes de reproduzir uma grande variedade de opções, estimulam a reflexão sobre o 
futuro e forçam os planejadores a reavaliarem sua programação mental e seu status quo. 
Portanto, no curso de elaboração de cenários, é essencial que os envolvidos sejam encorajados 
a considerar diversas opções, não só aquelas previsíveis e tradicionais na Organização 
(BRABANDERE; INY, 2010). Tal encorajamento, de fato, faz parte do processo e auxiliará a 
criação de novas possibilidades e diferentes insights.  
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Considerar múltiplos possíveis cenários, ou seja, considerar diversas alternativas 
futuras auxilia na condução do planejamento futuro de uma forma holística (BURT; VAN 
DER HEIJEN, 2003), e melhora drasticamente a capacidade de lidar com a incerteza e a 
utilidade do processo de tomada de decisão global (VAN DER HEIJEN, 1996; VARUM; 
MELO, 2010).  

A prática de planejamento de cenários permite ao gestor estar preparado para o 
futuro e pensar em possibilidades de inovação (HILTUNEN, 2009), também permite ao 
gestor verificar todos os elementos complexos juntos em uma maneira coerente, ampla e 
sistemática (JOSEPH, 2000). Schwabs et al. (2003) afirmam que a abordagem de cenário 
envolve o desenvolvimento de futuras situações e descreve o caminho de qualquer dado 
presente a estas situações futuras. Desta forma, o processo de planejamento de cenários 
possibilita conhecer uma realidade mais próxima do futuro. A análise prospectiva em geral se 
apoia na premissa da complexidade e na necessidade de explorar e entender as relações 
existentes no sistema para se estabelecer as possíveis alternativas de futuro (CAMARGO et 
al., 2014). 

A utilização de planejamento por cenários aumentou significativamente nas últimas 
décadas (RIGBY; BILODEAU, 2007). O aumento das incertezas tem aumentado também a 
importância de reconhecer tendências futuras e o ambiente de negócios (AMER, 2012). Em 
pesquisas também foi possível observar relação entre planejamento de cenários e de inovação 
(SARPONG; MACLEAN, 2011). 

A utilização de cenários para longo prazo, somado à visão do planejamento 
estratégico permitem à Organização se adaptar mais rapidamente a alterações significativas 
(VARUM; MELO, 2010). Quanto mais distante do tempo presente, maior é a incerteza para o 
planejamento, dada as diversas situações em que a Organização estará sujeita. A Figura 3 
destaca o alargamento do cone de cenários e a ampliação de possibilidades futuras 
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(PILLKAHN, 2008). 

 
Figura 3 - Cone de cenários mostrando múltiplas possibilidades 

Fonte: Adaptado Pillkahn (2008) 
 
Planejamento de cenários vem sendo amplamente utilizado a nível corporativo. 

(AMER et al., 2012 apud CHERMACKET et al., 2001; SARITAS; ONER, 2004). Planejar 
por meio de cenários ajuda as organizações a testarem sua estratégia (HILTUNEN, 2009). A 
nível corporativo, a Shell é considerada a empresa mais famosa e mais conhecida na 
utilização de cenários do mundo, no contexto de negócios e a utilização desta ferramenta 
auxiliou a empresa a lidar com o choque do petróleo, em 1970, além de outros eventos 
incertos (JOSEPH, 2000; CHERMACKET et al., 2001, SCHOEMAKER; VAN DER 
HEIJDEN, 1992). Linneman e Klein (1979) realizaram uma pesquisa empírica que aponta que 
após a primeira crise do petróleo, no início dos anos 1970, o número de empresas dos EUA 
que passaram a utilizar técnicas de planejamento de cenários dobrou. Outra observação dos 
pesquisadores foi que a abordagem de planejamento de cenários a nível corporativo era mais 
popular entre empresas de grande porte, e a ferramenta foi utilizada para períodos maiores ou 
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iguais a 10 anos, ou seja, para o longo prazo, e a maioria dos usuários pertence a indústrias 
como aeroespacial, petróleo etc. Eles ainda apontam que quase cinquenta por cento (50%) de 
todos os US Fortune 1000 estavam ativamente usando cenários como ferramenta de gestão, 
no início de 1980 (LINNEMAN; KLEIN,  1979; 1983) A US Fortune 1000 é uma lista das 
1000 maiores empresas americanas, classificadas por receitas, publicada pela revista de 
negócios americana Fortune. 

Pierre Wack publicou, em 1985, dois artigos na Harvard Business Review, que são 
considerados os mais frequentemente citados na literatura de planejamento de cenários 
(BURT, 2010; DURANCE, 2010). Baseado em sua experiência em planejamento de cenários 
da Royal Dutch Shell, ele apresentou critérios de construção de cenários calcados em três 
princípios principais, quais sejam: (i) a identificação dos elementos pré-determinados no 
ambiente, (ii) a capacidade de mudar mentalidade, a fim de conseguir outra prespectivada 
realidade e, (iii) desenvolver visão macroscópica do ambiente de negócios (BURT, 2010; 
WACK, 1985).  

(i) Elementos pré-determinados: são ações históricas, eventos já ocorridos ou 
que tem possibilidade de ocorrer. Tais elementos são fundamentais para 
desdobrar consequências desses eventos porque eles agem como forças 
motrizes, levando a empresa a seus resultados (WACK, 1985).  

(ii) Capacidade de mudar mentalidade: uma nova compreensão do ambiente 
de negócios é capaz de mudar a mentalidade gerencial e possibilitando 
adquirir a capacidade de repensar a realidade, percebendo-a de maneira 
diferente (WACK, 1985).  

(iii) Visão macroscópica: significa incentivar as pessoas a explorarem seu 
ambiente tendo uma visão ampliada e trazer para fora a ideia do sistema mais 
amplo, complexo de inter-conectado em que existe uma organização (BURT, 
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2010).  
O processo de construção de cenário também contribui para a aprendizagem 

organizacional (CHERMACK et al., 2006; INAYATULLAH, 2009). Os principais benefícios 
do uso de cenários são a melhoria do processo de tomada de decisão e identificação de novas 
questões e problemas que possam surgir (VARUM; MELO, 2010). Na literatura, 
planejamento de cenários possui diferentes significados para diferentes usuários e, muitas 
vezes desenvolvido para fins diversos (BORJESON et al., 2006). Os cenários são 
desenvolvidos para públicos diferentes, visto que estão envolvidos diversos stackholders, e 
devem corresponder adequadamente às suas necessidades.  

O cenário não prevê o futuro, mas explora as diversas situações futuras possíveis 
com o objetivo de ampliar a esfera do pensamento dos participantes no processo de 
desenvolvimento de cenários (GODET, 2000b). Prospecção de cenários é diferente de 
previsão de cenários, já que há uma gama de resultados possíveis resultantes da incerteza 
explorada, já as previsões tem o propósito de identificar os meios e valores mais prováveis 
(PILLKAHN, 2008). Portanto, o planejamento de cenário não é uma previsão do futuro, mas 
um conjunto de possibilidades prováveis.  

2.2.2 – Metodologias para a elaboração de cenários 
 

Não existe uma única abordagem para a elaboração de cenários, as revisões de 
literatura demonstram, na verdade, que há uma variedade de metodologias para tal e estas 
possuem características em comum (JOSEPH, 2000; CHERMACK et al., 2001; BRAFIELD 
et al., 2005; VARUM; MELO, 2010). Bradfield et al. (2005) e Chermack et al.(2001) 
aferiram diversas abordagens metodológicas e diretrizes apresentadas na literatura para a 
construção de cenários. Bishop et al. (2007) também estudam mais de dúzia de técnicas de 
planejamento de cenários e dissertam sobre a utilidade, forças e fraquezas dessas 
metodologias. Os modelos de construção de cenários apresentados por Schwartz (1996) e 
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Schoemaker (1995) são considerados populares e frequentemente citados na literatura 
planejamento de cenários (CHERMACK et a.l, 2001; VARUM; MELO, 2010).  

No quadro 1, elenca-se um rol de características próprias das abordagens 
metodológicas para a construção de cenários, estudadas por Boaventura et. al (2005) e 
complementadas pelo autor deste trabalho: 

(continua) 
Métodos Etapas 

SRI International 
(Stanford Research 

Institute) 
(BOAVENTURA 

et al, 2005) 

1. Definição das decisões estratégicas que os cenários deverão abordar; 
2. Identificação dos fatores-chave de decisão; 
3. Análise das forças ambientais; 
4. Desenvolvimento dos cenários lógicos; 
5. Descrição dos cenários; 
6. Identificação das implicações estratégicas para a tomada de decisão. 
 

Global Business 
Network 

(SCHWARTZ, 
1996) 

1. Identificar a questão ou decisão central; 
2. Identificação dos fatores-chave do ambiente local; 
3. Identificação das forças motrizes do macroambiente; 
4. Hierarquização dos fatores chave por importância e incerteza; 
5. Seleção da lógica dos cenários; 
6. Redação dos cenários; 
7. Análise das implicações; 
8. Seleção dos indicadores iniciais e dos sinais de aviso para 

monitoramento do futuro. 
 

Future Mapping 
(VAN DER 

HEIJEN, 1996) 

1. Criação dos estados finais e dos eventos; 
2. Explicitação do modelo mental vigente – cenários de sabedoria 

convencional; 
3. Mapeamento dos estados finais; participantes são divididos em grupos; 
4. Construção dos cenários a apresentação para o grupo; 
5. Análise dos pontos comuns e divergentes para os cenários; 
6. Escolha do estado final mais desejável; 
7. Mapeamento da direção estratégica. 
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  (continuação) 

Análise Prospectiva 
(GODET, 2000a) 

1. Análise do problema e delimitação do sistema; 
2. Diagnóstico da empresa; 
3. Análise estrutural; 
4. Dinâmica da empresa no ambiente; 
5. Cenários ambientais;  
6. Identificação das estratégias; 
7. Avaliação das estratégias; 
8. Seleção das estratégias; 
9. Elaboração de planos de ação e monitoramento da estratégia. 

Comprehensive 
Situation Mapping 

(OFFODILE e 
ACAR, 1993) 

1. Fase divergente: a visão individual de cada tomador de decisão sobre a 
natureza e estrutura da situação estratégica é diagramada separadamente, 
sem a influência da ideia dos outros participantes do processo; 

2. Fase convergente: os participantes do processo interagem em um 
debate com apresentações dos diagramas desenvolvidos individualmente, 
análise das hipóteses mais e menos importantes e uma possível consolidação 
das ideias. 

Análise do Impacto 
de Tendências 

(GORDON, 1994) 

1. Preparação: a) definição do foco – questões que precisam ser 
respondidas para definir os limites dos cenários a serem criados; b) 
mapeamento das forças motrizes que têm maior capacidade de moldar o 
futuro do setor. 

2. Desenvolvimento: a) construção do espaço do cenário com a 
classificação dos vários estados futuros em função das forças motrizes; b) 
seleção dos cenários a serem detalhados; c) detalhamento dos cenários, 
relacionando as tendências e os eventos necessários para se chegar a cada 
um dos estados finais. 

3. Documentação e utilização: a) documentação, compreendendo quadros 
e narrativas que descrevam a história representada em cada cenário; b) 
comprovação das implicações de cada cenário – quão diferentes serão as 
decisões sobre os negócios em função de cada tipo de cenário. 

Decision Strategies 
International 

(SCHOEMAKER, 
1995) 

1. Definição do escopo e do horizonte de tempo 
2. Identificação dos stakeholders. 
3. Identificação de tendências básicas 
4. Identificação de incertezas-chave 
5. Construção de temas de cenários iniciais; 
6. Checagem da consistência e plausibilidade 
7. Desenvolvimento de cenários de aprendizagem 
8. Identificação de necessidades de pesquisas adicionais 
9. Desenvolvimento de modelos quantitativos 
10. Desenvolver cenários de decisão. 
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  (continuação) 
Métodos Etapas 

Análise 
Morfológica 

(SCHOEMAKER, 
1995) 

1. Definição do sistema de maneira precisa; 
2. Análise, descrição e identificação de parâmetros; 
3. Avaliação dos parâmetros e definição de seus estados (situações que 

podem ser assumidas); 
4. Inclusão das restrições com o fim de eliminar combinações 

inconsistentes; 
5. Combinar alternativas entre os estados de cada parâmetro considerando 

as suas restrições. 

Método dos 
Cenários 

(PORTER, 1980) 

1. Definição do problema; 
2. Identificação das variáveis; 
3. Análise retrospectiva das variáveis; 
4. Definição dos objetivos estratégicos atores envolvidos; 
5 Projeções dos cenários 

Método Interax 
(GODET, 2000b) 

1. Definição da questão principal e do período de análise; 
2. Identificação dos indicadores chaves; 
3. Projeção dos indicadores chaves; 
4. Distribuição de probabilidade do evento; 
5. Estimativa dos impactos de eventos sobre as tendências; 
6. Matriz de impactos cruzados; 
7. Elaborar os cenários. 

Método Unificado 
de Planejamento 

Estratégico 
Prospectivo 
(GOMES;  

COSTA, 2013) 

1. Definição do sistema (empresa), entradas e saídas (resultados 
esperados); 

2. Identificação da Missão e Visão de Futuro; 
3. Incertezas e seus fatores causais; 
4. Identificação das variáveis internas (pontos fortes e fracos) e das 

externas (ameaças e oportunidades); 
5. Identificação das variáveis relevantes para o estudo prospectivo e 

estudo das mesmas (probabilidade de ocorrência, análise retrospectiva); 
6. Identificação de indicadores chave e faz-se análise retrospectiva dos 

mesmos; 
7. Identificação dos efeitos impactantes e atribuição de probabilidades 

para os mesmos - Matriz de impacto cruzados (efeitos impactantes versus 
indicadores); 

8. Identificação dos cenários (mais provável, otimista e pessimista); 
9. Matriz de Impacto entre os componentes dos cenários e verifica-se 

como a ocorrência de um componente influencia os demais; 
10. Busca das vantagens e desvantagens competitiva em cada cenário; 
11. Posicionamento da empresa em cada cenário.  
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  (conclusão) 
Métodos Etapas 

Integração entre 
AMD e Prospectiva 

(GOMES;  
COSTA, 2013) 

1. Caracterização do problema; 
2. Identificação das alternativas; 
3. Prospecção de Cenários e identificação dos critérios; 
4. Estimação do peso de cada critério em cada cenário; 
5. Avaliação do desempenho de cada alternativa em cada critério; 
6. Utilização de algoritmo de agregação, determinando a utilidade de cada 

alternativa em cada cenário; 
7. Estabelecer o ranking das alternativas em cada cenário; 
8. Identificação da robustez das soluções. 

Quadro 1 - Métodos e etapas para a elaboração de cenários prospectivos 
Fonte: Adaptado de Boaventura et. al (2005) 

 
Schwartz (1996) descreve em detalhe cada etapa do seu modelo de construção de 

cenários, que consiste em oito etapas, descritas anteriormente no Quadro 1. O autor sugeriu 
que fossem traçados modelos de cenário para possibilitar o desenvolvimento de vários 
cenários a partir deste. Schoemaker (1995) apresenta um modelo muito abrangente e 
detalhado para a construção de cenários. Este é composto por dez etapas e o autor recomenda 
desenvolver inicialmente dois cenários extremos (cenários otimistas e pessimistas) 
(SCHOEMAKER, 1993; 1996). Em geral, estas técnicas de construção de cenário enfatizam a 
definição dos problemas, identificando fatores-chave, as partes interessadas, tendências, 
limitações e outras questões importantes de uma forma sistemática e classificação desses itens 
por importância e incerteza. 

De acordo com Dator (2002), Inayatullah (1993) e Wilber (2000), as abordagens de 
elaboração de cenários devem ser profundas o suficiente para lidar com incerteza. Dator 
(2002), considerado um futurista, afirma que pessoas com estas características de pensar no 
futuro, estudam as imagens que as pessoas possuem do futuro e afirma ainda que estudos 
futuristas servem como base para ações do presente. O trabalho de Dator (1979) articula 
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quatro tipos de cenários. A partir destes, pode-se vislumbrar o futuro para cada um destes 
cenários (INAYATULLAH, 2009).  

Seguem os modelos de cenários propostos por Dator (1979):  
(i) Crescimento contínuo: Presume-se que as condições e tendências atuais são 

reforçadas. 
(ii) Pessimista: Resultado de futuros como o crescimento interrompido. 
(iii) Estado de Equilíbrio: O crescimento é interrompido até que se alcance  um 

equilíbrio na economia e com a natureza. Ele destaca uma sociedade 
equilibrada e justa.  

(iv) Transformação: O futuro tenta mudar os pressupostos básicos dos outros 
três, através de mudança tecnológica dramática ou mudança espiritual. 

Já Inayatullah (1993) desenvolve uma abordagem integrada para o planejamento de 
cenários que consiste em quatro futuros, quais sejam: futuro preferido, futuro renegado, 
futuro integrado e futuro disruptivo, analisados em camadas e são criadas relações causais 
entre eles, o que gera possibilidades de futuros transformadores. Este método é uma maneira 
sofisticada para categorizar e organizar diferentes visões sobre o futuro. Portanto, o método de 
Inayatullah (2008) ajuda a pensar efetivamente sobre os futuros, já que há a interação entre 
eles. O autor afirma que, no mundo cada vez mais complexo, estudos futuros podem ajudar as 
pessoas a criar o mundo em que querem viver.  

Inayatullah (2008) argumenta ainda, que, cenários futuros alternativos são derivados 
de como a noção do futuro está sendo percebida. Enfatiza que os futuristas deve tentar 
''aprofundar o futuro'', aplicando análise de causa efeito em camadas para procurar possíveis 
perspectivas sociais, econômicas e políticas sobre as questões antecipadas. (AMER, 2012).  

Bezold (2010), integrante do Instituto para Futuros Alternativos, ou Institute for 
Alternative Futures (IAF), desenvolve futuros desejáveis: uma abordagem para aprender 
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sobre o futuro e sua incerteza a partir da compreensão do que pode acontecer e compromisso 
para a criação do futuro desejável. Esta abordagem é baseada no trabalho de Dator (2002) em 
sua abordagem futuros alternativos.  

Slauyghter (1999) apud Wilber (2000) apresenta uma maneira de integrar as ideias 
centrais utilizando uma abordagem multidisciplinar composta por cientistas, engenheiros, 
psicólogos e até mesmo místicos. Esta resultou em um modelo que considera o mundo através 
de uma estrutura de quatro quadrantes criado por uma simples divisão entre exterior e interior 
sobre um eixo vertical e entre individual e social no eixo horizontal. 

De acordo com Wilber (2000), a metade superior do diagrama representa realidades 
individuais, enquanto que a metade inferior indica realidades sociais ou comuns. Da mesma 
forma, a metade direita representa formas exteriores e a metade esquerda destaca formas 
interiores.  

Slaughter (1999) e Hayward et al. (2012) apresentam uma estrutura integrada para a 
elaboração de cenários e argumentam que as abordagens para o desenvolvimento de cenários 
consideram quase que exclusivamente observações externas e empíricas, com base na 
realidade do mundo do observador. Slaughter (2003) enfatiza que futuristas e gestores que 
trabalham com previsões devem olhar mais profundamente em seus contextos sociais para 
encontrar as alavancas de mudança. Abordagens que consideram futuros com uma visão mais 
profunda sobre a natureza e a dinâmica da organização individual são mais completos, e 
podem alcançar resultados de qualidade mais elevados do que os métodos de previsão, já que 
fornecem opções mais ricas e atigem maior profundidade com os vários cenários e situações 
de crise (BEZOLD, 2010; STEWART, 2008). 

List (2005) propôs uma nova abordagem, abrangente e flexível para antecipar o 
futuro, baseada em planejamento de cenários e nomeou de Scenario Network Mapping 
(SNM), ou somente SNM, como é conhecida no Brasil. Nesta abordagem uma ampla gama de 
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stakholders participa da criação de uma rede cenários roteiro semelhantes, ao invés dos vários 
cenários discretos desenvolvidos usando alguma outra abordagem tradicional de planejamento 
de cenários. Estas redes começam no passado e podem ter múltiplos pontos de entrada para o 
presente (LIST, 2007). Cada nó na rede é considerado como um cenário e pode ser explorado 
em detalhe, se necessário. (AMER, 2012). Na Figura 4 está um desenho representativo.  

 
Figura 4 - Representação teórica do SNM 

Fonte: List (2005) 
 
Cenários são classificados em cenários descritivos e normativos (PORTER, et al. 

1991). Os cenários descritivos são extrapolativos e apresentam uma série de eventos futuros 
alternativos prováveis. Já os cenários normativos são objetivos guiados a responderem às 
questões de planejamento, de políticas, etc. a fim de alcançar as metas desejadas. Cenários 
também podem ser direcionados a temas específicos, podem ter um alcance necessário ao 
problema a ser resolvido, ou seja, um setor versus cenários multi-setoriais, também é possível 
direcionar o foco da ação (cenários políticos, ambientais, tecnológicos, econômicos, etc), ou 
ainda o nível de agregação (cenários micro versus cenários macro) (MIETZNER; REGER, 
2005). 

Diversos métodos de construção cenários têm sido desenvolvidos ao longo dos anos, 
desde os simples ao mais complexo. Algumas técnicas de construção de cenários, necessitam 
essencialmente de inputs qualitativos, enquanto outros fazem uso extensivo de ferramentas 
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estatísticas e computacionais (técnicas quantitativas) (VECCHIATO; ROVEDA, 2010). 
Devido ao grande número de técnicas de desenvolvimento de cenários e modelos 
apresentados na literatura alguns autores descrevem a elaboração de cenários como "caos 
metodológico" ( BRAFIELD et al., 2005). Alguns pesquisadores entendem que a utilização 
de planejamento de cenários tem sua abrangência limitada ligeiramente porque os métodos de 
cenários não evoluiram para um conjunto de sub-técnicas mais simplificadas, ou seja, a sua 
aplicação é considerada complexa e de difícil implemtação e muitas vezes requer ajuda de 
uma ferramentas de software sofisticado (AMER, 2012).  

Desta evolução das técnicas de construção de cenários, surge uma mudança no 
paradigma, na qual os estudos futuros passam de uma abordagem mais quantitativa em 
direção a uma mais qualitativa e orientada para o processo (MIETZNER; REGER, 2005). 

Métodos estritamente quantitativos são muitas vezes criticados, já que confiam 
exclusivamente em dados históricos e assumem que mesmas tendências prevalecerão no 
futuro (GORDON, 1994). Tais métodos possuem grande utilidade para projetos muito 
específicos, com curto horizonte de tempo e que possuam variáveis perfeitamente 
mensuráveis. Já os métodos qualitativos são considerados apropriados para projetos com 
grande alcance e horizonte de longo prazo. Apresenta-se na Figura 5, a redução progressiva 
da utilidade dos métodos quantitativos, quanto mais para o futuro se deseja planejar, a 
utilidade dos métodos quantitativos diminui, enquanto a utilidade de abordagens qualitativas 
aumenta (PILLKAHN, 2008). Portanto, as abordagens qualitativas e quantitativas são 
complementares e possuem como variável importante o tempo futuro a ser estudado, se curto, 
médio ou longo prazo. 
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Figura 5 - Comparação das análises qualitativas e quantitativas para o futuro 
Fonte: Adaptado de Pillkahn (2008) 

 
Há três escolas de técnicas ou abordagens principais para o desenvolvimento de 

cenários (DURANCE; GODET, 2010; BRAFIELD et al., 2005). Duas são dos Estados 
Unidos da América (EUA) e Reino Unido, e a terceira surgiu na França. Essas abordagens 
são: (1) lógicas intuitivas, (2) as metodologias de tendências probabilísticas modificadas, ou 
Probabilistic Modified Ttrends em inglês (PMT) e (3) a abordagem francesa de La 
prospective (AMER, 2012). 

2.2.2.1 – Escola de lógica intuitiva 
 

A metodologia de lógica intuitiva foi bastante referenciada na literatura planejamento 
de cenário Inicilamente foi utilizada na Royal Dutch Shell, por isso é conhecida como a 
"abordagem Shell para cenários” (BRAFIELD et al., 2005). A abordagem de lógica intuitiva 
assume que as decisões de negócios são baseadas em um conjunto complexo de relações entre 
o desenvolvimento econômico, político, tecnológico, social, de recursos e fatores ambientais 
(HUSS; HONTON, 1987). Estes cenários são elaborados com a finalidade de concentrar a 
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atenção em processos e pontos de decisão específicos (BURT, 2007). É importante entender 
claramente o objetivo da elaboração de cenários, a fim de fornecer informações chave e 
melhorar o processo de tomada de decisão. Esta abordagem não utliza modelos matemáticos.  

Os modelos propostos por Schwartz e van der Heijden para a elaboração de cenários 
pertencem a abordagem lógica intuitiva (PILLKAHN, 2008). Há muitas variações dos 
modelos lógicos intuitivos publicados na literatura que variam de cinco ou mais passos 
(BRAFIELD et al., 2005). No entanto, a metodologia proposta pelo Stanford Research 
Institute International (SRI), tanmbém citada no Quadro 1, é a mais popular e frequentemente 
utilizada (HUSS; HONTON, 1987). A abordagem lógica intuitiva pode ser utilizada para 
desenvolver cenários flexíveis e internamente consistentes. No entanto, esta técnica baseia-se 
fortemente no conhecimento, comprometimento, credibilidade e capacidade de comunicação 
dos stackholders (HUSS; HONTON, 1987). Algumas das variáveis consideradas são 
quantitativas, mensuráveis e previsíveis (PIB, Dólar, Cotação do Barril de petróleo, etc...), 
enquanto que muitas outras são difícéis de prever e de medir (atitudes dos clientes, política, 
condição financeira, demanda de produtos, etc.) (HUSS, 1988). 

2.2.2.2 – Metodologias de tendências probabilísticas modificadas (PMT) 
 

Esta segunda abordagem conhecida como a metodologia das tendências 
probabilísticas modificadas se desenvolveu a partir do trabalho de Gordon (1994) e outros no 
RAND Corporation nos EUA (BRAFIELD et al., 2005, BISHOP et al., 2007), escola de 
planejamento de cenários que incorporou duas metodologias baseadas em matrizes bastante 
diferentes: análise de impacto de tendência e análise de impactos cruzados (BRAFIELD et al., 
2005). Estas técnicas envolvem a modificação probabilística de tendências extrapoladas. 

O princípio para o desenvolvimento da análise de impacto de tendência é o fato de 
que os métodos de previsão tradicionais utilizam apenas a extrapolação histórica de dados e 
desconsidera os efeitos de eventos futuros (CHERMACK et al., 2001; BRAFIELD et al., 
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2005). Portanto, esta combina técnicas de previsão tradicionais, como a análise de séries 
temporais, com os fatores qualitativos para fortalecer a análise de cenário (HUSS; HONTON, 
1987). 

A técnica de análise de impactos cruzados tem sido utilizada em muitos contextos 
diferentes (AMER, 2012). O modelo foi desenvolvido por Gordon e Helmer em 1996, na 
RAND Corporation (BRAFIELD et al., 2005; GORDON, 1994, HUSS; HONTON, 1987). 
Nesta abordagem uma gama de variantes de impacto causais é correlacionada em cruz (matriz 
de impactos cruzados). O princípio para o desenvolvimento dessa abordagem foi a de que não 
é realista prever um evento de forma isolada, sem considerar a ocorrência de outros eventos-
chave impactantes. Portanto, a análise de impacto cruzada é usada para capturar a inter-
relação entre os fatores que influenciam o objetivo chave da elaboração de cenários 
(GORDON, 1994). 

Uma série de metodologias é desenvolvida para conduzir análises de impactos 
cruzados. As mais populares são: IFS (Interactive Future Simulations), anteriormente 
conhecido como BASICS (BATTELLE Scenario Inputs to Corporate Strategies), 
desenvolvido pelo Battelle Memorial Institute, INTERAX (Interactive Cross Impact 
Simulation) desenvolvido pela Enzer no Centro para Pesquisa Futura (CFR), Universidade do 
Sul da Califórnia, e SMIC (sigla em francês para Sistemas de Impacto Cruz e Matrizes)  
desenvolvidos por Duperrin e Gabus (BRAFIELD et al., 2005; HUSS, 1988).  

2.2.2.3 – Escola francesa – La prospective 
 

Os conceitos de abordagem de planejamento de cenários para o longo prazo foi 
chamado de La prospective ou pensamento prospectivo (CHERMACK et al., 2001; 
DURANCE, 2010). O princípio basal desta abordagem é que o futuro não é parte de uma 
continuidade temporal predeterminada, e pode ser deliberadamente criado e modelado e 
desenvolve cenários normativos do futuro e ideias articuladas futuras para que estes possam 
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auxiliar na orientação de tomadas de decisão ou ações futuras (BRAFIELD et al., 2006, 
MARTIN, 2010). A organização não governamental francesa denominada DATAR, sigla em 
inglês para Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Regional, desempenhou um papel 
crítico no final dos anos 1960 e 1970 para o desenvolvimento dessa abordagem (DURANCE; 
GODET, 2010; DURANCE, 2010; GODET, 2001; DURAND, 1972). O objetivo principal do 
referido método é entender melhor o mundo contemporâneo e as potencialidades não 
explícitas e os potenciais riscos futuros. A abordagem francesa dá maior flexibilidade e maior 
significado para os cenários (DURAND, 1972). Na França, os cenários são frequentemente 
utilizados como ferramenta para o planejamento no setor público e no corporativo 
(BRAFIELD et al., 2005). 

De acordo com Durand (1972), o método francês de construção do cenário baseia-se 
em quatro conceitos essenciais: a base, o contexto externo, a progressão e as imagens. Análise 
em profundidade e o mapeamento da situação presente é o conceito denominado base. Estudar 
o ambiente geral abordando o contexto social, econômico, político, diplomático, nacional ou 
internacional é chamado o contexto externo. A progressão é a simulação histórica derivada a 
partir da base dinâmica e limitações do contexto externo. Por fim, a progressão para o futuro, 
representa a realidade naquele tempo, chamado de imagens do futuro num cenário.  

O SEMA, sigla em inglês para Departamento de Estudos do Futuro, que conduz 
projetos de elaboração de cenários para muitas instituições nacionais francesas e desenvolve 
softwares com bases probabilísticas para a geração de cenários (GODET, 2000a) e as 
ferramentas desenvolvidas por Godet (2000a). MORPHOL e SMIC PROB-EXPERT são suas 
ferramentas populares para a elaboração de cenários. MORPHOL é uma versão de software 
de análise morfológica e SMIC PROB EXPERT é uma forma de análise de impacto cruzado 
(BISHOP et al., 2007). Godet (2000a) afirma que La Prospective é uma mistura de 
ferramentas de análise. Bradfield et al. (2005). descreve La Prospective como uma 
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combinação das lógicas intuitivas e tendências probabilísticas modificada (PMT) 
(BRAFIELD et al., 2005. Esta metodologia foi aplicada a uma ampla gama de questões 
públicas, incluindo a educação, meio ambiente, urbanização e ordenamento do território. 

2.2.3 – Métodos para escolha de tipologias de cenários 
 

A escolha da metodologia para a elaboração de cenário a ser utilizada varia de 
acordo com o propósito estabelecido. Börjeson  et al. (2006) afirmam que não há consenso na 
literatura quanto a uma tipologia de cenários. Porém, também reconhecem que o fato de haver 
mais de uma tipologia, ou metodologia, pode ser útil, já que cada proposta tem finalidades 
distintas. Assim, os autores propuseram uma tipologia que tem como objetivo enfatizar o 
modo como os cenários são usados e que podem ser observados na Figura 6. Tal tipologia está 
calcada nas três principais perguntas que, segundo eles, poderiam ser feitas sobre o futuro: “O 
que acontecerá?”, “O que pode acontecer?” e “Como se pode alcançar um objetivo 
específico?”. Cada uma dessas três perguntas compõe tipos distintos de cenários, os quais 
apresentam dois subtipos cada (BÖRJESON et al., 2006). 

 
Figura 6 - Tipologia de cenários em função de seu uso 

Fonte: Souza e Takahashi (2012) 
 

O primeiro tipo de cenário, os preditivos, busca predizer o que vai acontecer no 
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futuro e está intrinsecamente relacionado aos conceitos de probabilidade. Em geral, 
fundamentam-se na extrapolação de dados históricos (SOUZA; TAKAHASHI, 2012), trata-se 
das abordagens de lógicas intuitivas e as metodologias de tendências probabilísticas 
modificadas (PMT), descritas anteriormente no item 2.2.2.2.  

Os cenários preditivos são desenvolvidos para facilitar o planejamento e a adaptação 
diante de situações esperadas. No caso dos cenários preditivos do tipo “previsões”, responde-
se à pergunta: “O que acontecerá se as suposições prováveis ocorrerem?”. Já no caso dos 
cenários preditivos do tipo “e se?”, responde-se à pergunta: “O que acontecerá se eventos 
específicos ocorrerem?”. Para Börjeson et al. (2006), os cenários “e se?”, representam uma 
série de cenários “previsões”, propositalmente determinadas. Estes são mais adequados para 
as análises em curto prazo, em que as incertezas não são tão grandes (BÖRJESON et al., 
2006). 

Os cenários exploratórios têm por característica tentar explorar situações ou 
suposições que são consideradas como possíveis em diversas perspectivas (SOUZA; 
TAKAHASHI, 2012) e são elaborados para as análises em longo prazo. Outra característica 
deste tipo de cenário é permitir ao gestor planejar mudanças mais profundas que os cenários 
de curto prazo. Também pode ser útil quando se pretende explorar as consequências de 
suposições alternativas as quais não sejam não tão prováveis de se concretizarem.  

No caso dos cenários exploratórios do tipo "externo", responde-se à pergunta: "O que 
pode acontecer com a evolução dos fatores externos?". Já no caso dos cenários exploratórios 
do tipo "estratégico", responde-se à pergunta: "O que pode acontecer se agirmos de 
determinado modo?". De um lado, os cenários "externos" analisam as consequências de 
fatores externos sobre o ambiente, permitindo que se formulem estratégias e políticas robustas 
frente a diversas situações. Por outro lado, os cenários "estratégicos" analisam as possíveis 
consequências de decisões estratégicas específicas, permitindo que se avalie o impacto dessas 
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decisões em relação ao resultado esperado (BÖRJESON et al., 2006).  
O terceiro e último tipo de cenário proposto por Börjeson et al. (2006), os 

normativos, possui metas bem definidas, de forma que sejam elencadas as atividades/ tarefas 
necessárias para alcançar tais metas no prazo estipulado (SOUZA; TAKAHASHI, 2012). No 
caso dos cenários normativos do tipo “preservadores”, responde-se à pergunta: “Como se 
pode alcançar o objetivo por meio de ajustes na situação atual?". Já para o tipo 
“transformadores”, responde-se à pergunta: “Como se pode alcançar o objetivo por meio de 
mudanças na situação atual?". Os cenários “preservadores” são adequados quando se busca 
elucidar o modo pelo qual um alvo pode ser alcançado, mantendo-se uma relação custo-
benefício satisfatória, ou seja, seu propósito é otimizar. Em contrapartida, os cenários 
“transformadores” são adequados quando ajustes marginais da situação atual não são 
suficientes, de modo que para se alcançar o objetivo é necessária uma sequência de quebra de 
tendências (BÖRJESON et al., 2006). 

Após o trabalho de Börjeson et al. (2006), surgiram outras tipologias de cenários, 
propostas por diversos autores, porém, restringiam-se a nichos mais específicos, variando de 
acordo com ambiente estudado ou com o foco (no problema, nos atores, ou em multiagentes) 
(SOUZA; TAKAHASHI, 2012).  

Os próprios autores reconheceram que para algumas situações práticas, os diferentes 
tipos de cenários por eles propostos podem sobrepor-se, de modo que dificulte uma 
categorização clara (SOUZA; TAKAHASHI, 2012). No entanto, entre os autores que estudam 
o tema, tais como Börjeson et al. (2006), Godet (2000b), Kok et al. (2011), Robinson (1990) e 
Van Notten et al. (2003), uma distinção comum é que há cenários os quais partem de dados 
do passado e do presente para estimar possíveis eventos futuros e suas consequências ou, 
partem de objetivos futuros pré-estabelecidos para elencar as ações que devem ser tomadas a 
fim de se alcançar tal objetivo. Portanto, os cenários são classificados em prospectivos ou 
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prognósticos (do passado para o futuro) e retrospectivos ou retrognósticos (do futuro pré-
estabelecido para o presente) (SOUZA; TAKAHASHI, 2012). Na Figura 7, pode-se verificar 
a ilustração disto.  

 

Figura 7 - O sentido da projeção de cenários prospectivos e retrospectivos 
Fonte: Souza e Takahashi (2012) 

Robinson (1990) defende que “ao contrário dos cenários prospectivos, os cenários 
retrospectivos não têm a intenção de revelar ou indicar o que provavelmente será o futuro, 
mas sim indicar a viabilidade relativa e as implicações de diferentes objetivos estratégicos”, 
afirma também que diferentemente dos cenários prospectivos, o foco dos estudos 
retrospectivos é a exploração de opções sociais e não o planejamento organizacional. 

2.2.4 – Quantidade apropriada de cenários a serem propostos 
 

Não há resposta precisa na literatur à questão de quantos cenários futuros são ideais 
para planejamento de cenários (AMER et al., 2012). Pesquisadores têm recomendado 
números diferentes de cenários alternativos, variando, em sua maioria, entre três e quatro. 
Pode-se existir a recomendação para a utilização de cinco ou mais cenários, porém a relação 
custo x benéficio acaba não sendo compensatória.  É de suma importância desenvolver uma 
quantidade razoável de cenários, de forma lógica e que melhor capte a dinâmica da situação 



45  

estudada (MIETZNER; REGER, 2005), considerando a intenção do planejamento, ou o seu 
objetivo, seu horizonte de tempo, se curto, médio o ulongo prazo e o seu nível de 
detalhamento. 

A recomendação de Durance e Godet (2010) é o desenvolvimento de uma quantidade 
em torno de 4 (quatro) cenários, pois afirmam que a quantidade de possíveis combinações 
seria muito grande. No entanto, abordagens com dois cenários podem ser por demais 
simplistas e acabar ignorando algumas sutilezas ou detalhes importantes. Já Bezold (2010) 
sugere a abordagem de três cenários, considerando o mais provável (cenário esperado), um 
que possa dar errado (cenário pessimista) e as possibilidades visionárias (cenário otimista).  

Wilson (1998) afirma que o número de cenários não deve ser menor do que dois, e 
nem maior do que quatro, ou seja, deve-se trabalhar com três ou quatro cenários. Já Schwab et 
al. (2003), recomenda a utilização de três cenários: extrapolação de tendências, o melhor caso 
e pior cenário. 

Mietzner e Reger (2005) também afirmam que um número limitado de cenários pode 
ser desenvolvido com detalhes, caso contrário, o processo acaba perdendo o foco e ficando 
muito extenso e complexo. Por isso, é difícil de gerir grande número de cenários. No caso de 
haver mais de cinco cenários, o custo de elaboração e avaliação deste grande número de 
cenários será muito elevado e não justificável (AMER et al., 2012). 

No Quadro 2 a seguir, segue uma compilação por Pillkahn (2008) e adaptado pelo 
autor deste trabalho do planejamento futuro e as implicações, baseado na quantidade de 
cenários a ser utilizada.  
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Quadro 2 - Avaliação das implicações no projeto a partir do número de cenários utilizados 

Fonte: Adaptado de Pillkahn (2008) 
 

2.3 – Auxílio Multicritério à Decisão (AMD) 
 Em situações reais de tomada de decisão, diversas soluções possíveis podem ser 
consideradas, o que obriga o gestor a avaliar diferentes pontos de vista. Este fato corroborou 
para o surgimento de uma ferramenta que pudesse apoiá-lo em suas decisões (PINTO 
JUNIOR; SOARES DE MELLO, 2013). Este tipo de abordagem, intitulada de Auxílio 
Multicritério à Decisão (AMD) ou problemas de tomada de decisão, refere-se a tomada de 
decisões na presença de múltiplos e muitas vezes, conflitantes, critérios.  

Ferretti (2016) afirma que a operacionalização de ferramentas neste contexto de 
tomada de decisão possui obstáculos que merecem destaque, tais como (i) múltiplos pontos de 
vista das partes interessadas que demandam um processo de decisão participativa capaz de 
incluir diferentes perspectivas e facilitar a discussão, (ii) longos horizontes que possuem a sua 
incerteza intrínseca; e (iii) a necessidade de legitimação e responsabilização dos resultados e 

Número de 
Cenários Implicações

1
Será o cenário mais provável, embora seja conveniente para a formulação 
da estratégia, mas um cenário não irá produzir qualquer futuro alternativo 
ou opções futuras. Um único cenário foge ao conceito da prospectiva.

2
Dois cenários são geralmente baseados em duas situações extremas 
(cenários otimista e pessimista), que são difíceis de lidar no contexto da 
avaliação.

3 Recomendado por muitos pesquisadores, mas há o risco da estratégia se 
concentrar no cenário mais provável.

4 Possível, há uma boa relação custo-benefício.
5 Possível.

> 5
Possível, mas o custo de elaboração e avaliação de grande número de 
cenários será muito elevado e não justificável. A complexidade de um 
número mairo que cinco cenários dificultam o próprio planejamento. 
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processos (TSOUKIÀS et al., 2013). A necessidade de avaliação multicritério, afim de 
estabelecer uma estrutura de apoio para a tomada de decisões é então aplicada (MELO et al., 
2015). 

Os problemas de decisão e a sua modelagem, sob a ótica de múltiplos critérios, tem 
tido uma profusão no âmbito da engenharia de produção (Rodrigues et al. 2013b), já que, por 
sua própria natureza, possibilita auxiliar na otimização de processos de forma quantitativa e 
qualitativa. Sob este contexto, Roy (1990) destaca a consolidação de duas vertentes do 
conhecimento: a tomada de decisão multicritério, em inglês Multicriteria Decision Making 
(MCDM); e o apoio multicritério à decisão (AMD – sigla em português), em inglês, 
Multicriteria Decision Aid (MCDA), baseadas em escolas distintas e que resultaram em 
diferentes métodos. No Brasil o termo AMD engloba o MCDA e o MCDM. 

De acordo com Dutra (1998), esta diferença pode ser explicada pela diversidade 
cultural entre os dois ambientes onde foram desenvolvidas: a primeira delas (MCDM) nos 
Estados Unidos, onde existia um ambiente científico dominado por paradigmas mais racionais 
e objetivos, levando o decisor à busca da melhor solução e da informação quantitativa, onde 
predominam modelagens compensatórias; o outro, MCDA, foi desenvolvido na Europa, onde 
se reconhecia as limitações de uma abordagem “puramente objetiva”, sendo verificada que a 
tomada de decisão é uma atitude humana,  informada pela noção de valor, e onde predominam 
modelagens não compensatórias.  

Por consequência, o MCDM dedica-se à modelagem de problemas de decisão 
baseada mais no emprego de modelos matemáticos, os quais requerem robustez suficiente do 
modelo para suportar validações axiomáticas (RODRIGUES et al., 2013b), buscando-se uma 
função de agregação; sendo este é um “fator limitante” para a sua aplicação à modelagem em 
certas situações que envolvam “grande subjetividade e incertezas”. Já a segunda vertente, 
MCDA, se apresenta como uma alternativa para a modelagem de problemas em que 
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subjetividade e incertezas sejam preponderantes em um ambiente não compensatório 
(RODRIGUES et al., 2013b). Cabe ponderar que Roy (1990) destaca o fato de considerar a 
inclusão de tais elementos ao modelo em detrimento da necessidade de validações 
axiomáticas presentes em modelos ditos “de otimização”, o que resulta em modelos com 
maior possibilidade de adaptação a problemas reais. 

 Inúmeros são os métodos de apoio multicritério a decisão (AMD) que podem ser 
aplicados a modelos específicos para solucionar a problemática de seleção do conjunto ótimo 
de projetos (LOPEZ; ALMEIDA, 2014). Frente a variedade dos métodos multicritérios 
existentes e de suas diversas características, Guglielmetti et al. (2003) avaliaram alguns 
MCDA, apontando determinadas características de desempenho, como pode-se observar no 
Quadro 3. 

Pode-se considerar também a combinação de diferentes métodos AMD para a 
solução de problemas, e neste contexto, destaca-se o observado por Myllyviita et al. (2014),  
que afirma que embora haja uma grande discussão acadêmica sobre o assunto, ainda são 
escassos exemplos de sucesso para tais combinações. 

 Cabe ressaltar, entretanto, que até a presente década, os benefícios de se utilizar a 
combinação de métodos não foram sistematicamente testados (MYLLYVIITA et al., 2014). 
Portanto, para o presente estudo, não será prevista combinação entre métodos.   

 Cabe destacar também os métodos ordinais, que têm suas origens no século XVIII, e 
são amplamente utilizados para estabelecer rankings em competições esportivas, isto porque 
os resultados destas competições ocorrem em uma escala ordinal (MELLO et al., 2015). Estes 
métodos ordinais são considerados bastante intuitivos e não são muito exigentes em termos de 
informação necessária dada pelo tomador de decisão, já que basta a colocação ordinal das 
alternativas (JUNIOR et al., 2014).  

Apesar de sua simplicidade, estes métodos apresentam desvantagens importantes, 
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visto que não obedecem  aos axiomas da universalidade, da unanimidade, independência em 
relação às alternativas irrelevantes, transitividade e totalidade.  Ou seja, outras palavras, não 
há um método ordinal multicritério “perfeito” (JUNIOR et al., 2014). Na literatura são en-
contradas referências a três métodos multicritério ordinais: métodos de Borda, Condorcet e 
Copeland, podendo aparecer variantes mais elaboradas dos métodos básicos (OLIVEIRA et 
al., 2015).  

Somado a isto, nestes métodos deve-se assumir que o tomador de decisão é 
extremamente racional e capaz de fornecer um ranking completo de alternativas, listados em 
ordem de importância, o que não vai de encontro ao modelo proposto neste trabalho, dado que 
o ambiente de atuação das empresas é complexo, conforme já explicitado anteriormente.  

Mais adiante será realizada uma busca para que se conheçam os métodos 
multicritério mais utilizados, e, apesar dos métodos ordinais não atenderem ao objetivo do 
trabalho, não serão desconsiderados da pesquisa. A intenção disto é reforçar, através de 
pesquisa que estes métodos não atendem ao aqui proposto.   
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Quadro 3 - Comparação teórica entre Métodos 
 Fonte: Adaptado de Guglielmetti et al. (2003) 

 
2.3.1 – Importância na literatura: um estudo bibliométrico 

 
A presença de publicações relativas ao AMD pode ser observada com facilidade no 

âmbito da literatura científica. Foi realizada pesquisa na base de dados Scopus, em junho de 
2016, buscando produção de trabalhos a partir das seguintes expressões: "Multicriteria 

Entrada de dados (input )
Utilização em decisões com vários níveis SIM SIM NÃO
Restrições quanto à quantidade de elementos em um nível SIM NÃO NÃO
Quantidade de julgamentos em problemas com muitos 
critérios e alternativas ALTA MÉDIA BAIXA
Necessidade de processar os dados antes que estes possam 
ser usados NÃO SIM SIM
Possibilidade de tratar dados quantitativos e qualitativos SIM SIM SIM
Possibilidade de lidar com problemas tipo técnico SIM SIM SIM

Saída de dados (output )
Problemas com alocação em conjuntos NÃO NÃO NÃO
Problemas com avaliação de desempenho SIM SIM NÃO
Problemas com avaliação de desempenho em classes NÃO NÃO NÃO
Proposciona ranking  completo de alternativas SIM SIM NÃO
Proporciona somente eliminação de algumas alternativas NÃO NÃO SIM
Permite a avaliação de coerência dos julgamentos SIM NÃO NÃO

Interface tomador de decisão versus  método
Disponibilidade de software  para download  gratuito SIM NÃO NÃO
Necessidade de um especialista no método utilizado MÉDIA ALTA MÉDIA
Utilização de decisção em grupo SIM SIM NÃO
Permissão  para a participação de mais de uma pessoa na 
decisão SIM SIM SIM
Facilidade para estruturar o problema ALTA MÉDIA MÉDIA
Possibilita o aprendizado sobra a estrutura do problema SIM SIM SIM
Nível de compreensão conceitual e detalhada do modelo e 
algoritmo ALTA MÉDIA BAIXA
Nível de compreensão para o decisor referente à forma de 
trabalho ALTA ALTA BAIXA
Transparência no processamento e nos resultados ALTA BAIXA MÉDIA

AHP MAHP ELECTRE I
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Decision Making" or “Multicriteria Decision Aid”, no intervalo de tempo de 2006 a 2015 – 
que representa os últimos 10 (dez) anos – e foi notório o crescimento do estudo para o assunto 
em tela. Foram encontrados 1.350 documentos, observando-se que de 2006 a 2015 o 
crescimento total foi de 133%, sendo de 2006 a 2010 um crescimento de 86% enquanto de 
2010 a 2015 um crescimento foi de 25%. Observa-se no Gráfico 1 este crescimento e a 
distribuição de documentos. 

 
Gráfico 1 - Evolução anual da quantidade de trabalhos 

Fonte: Scopus (2016) 
 

Outra observação bastante satisfatória, que vai ao encontro da diversidade de 
utilização do multicritério, é a de que os trabalhos estão distribuídos em diferentes áreas de 
aplicação. Destacam-se as áreas de Engenharia (28,3%), Ciência da Computação e 
Matemática (16,3%), Decisão (12,1%) e Negócios (12,0%). Tais dados detalhadas podem ser 
observados no Gráfico 2. 
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Gráfico 2 - Distribuição das áreas de aplicação 

Fonte: Scopus (2016) 
 
Tal fato se explica pela utilidade diversificada e flexível para a solução em 

problemas que envolvam decisão. Conforme pesquisa realizada por Vieira et al. (2016a), é 
possível também inferir que no Brasil ainda há bastante campo para estes estudos e 
aplicações, visto que não há grande destaque, lugar este dos Estados Unidos, podendo ser 
utilizado como referência. 
 

2.3.2 – Técnica utilizada no modelo  
 

Para que o objetivo deste estudo fosse atingido, ou seja, para que pudesse conhecer 
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qual o método mais adequado ao que se propõem os trabalhos que reportassem a utilização de 
métodos multicritério, efetuou-se um levantamento bibliométrico, descritivo e exploratório 
com abordagem quantitativa, a partir do uso de ferramentas da Estatística Descritiva. Foram, 
então, realizadas pesquisas na Scopus, descritas a seguir, tendo sido acessadas em junho de 
2016 e estruturadas em duas etapas:  

(1) Pesquisa das seguintes expressões: (a) "Multicriteria Decision Making" or 
“Multicriteria Decision Aid”, no intervalo de 2006 a 2015 (últimos 10 anos). 

(2) Posteriormente foram realizadas buscas com os termos citados no item (1) 
combinando os métodos AHP, Promethee, Electre, Analytic Network Process, MAUT/ 
MAVT, Macbeth, Borda e Condorcet, individualmente, através do conectivo “and”. Estes 
métodos foram os escolhidos para a pesquisa porque Rodrigues et al. (2013b) identificou 
estes como os principais métodos de multicritérios.  

Esta bibliometria permite identificar se a produção científica do tema é crescente, 
decrescente ou constante. É possível também verificar os países onde o estado da arte dos 
temas é mais relevante e as áreas de aplicação em que os temas possuem maior relevância. 
Por fim, os métodos mais estudados. 

O resultado encontrado, de acordo com a metodologia proposta anteriormente foi o 
seguinte: para os termos "Multicriteria Decision Making" ou “Multicriteria Decision Aid”, 
entre os anos de 2005 e 2016 – Gráfico 1.  

Quantos aos principais métodos apontados por Rodrigues et al. (2013b), nota-se 
destaque aos métodos AHP (47,5%) e PROMETHEE (24,3%). Tal fato ocorre pelas próprias 
características dos métodos , o primeiro por ser utilizado em ambientes complexos e ser uma 
técnica robusta e o segundo por permitir criar um ranking baseado em desempenhos dentro de  
critérios considerados, o que torna tal técnica multicritério bastante útil (VIEIRA et al., 
2016b).  Essa predominância de aplicações do AHP no âmbito do apoio multicritério à 
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decisão também foi observada em outros trabalhos como em: Ho, et al. (2010)  e  Méxas et al. 
(2013) . Estas observações podem ser verificadas nas Tabelas 1 e 2 a seguir.  

 
Tabela 1- Quantidade de artigos, segundo o método multicritério utilizado - 2006 a 2015 

Fonte: Scopus (2016) 
 

 

Tabela 2 - Percentual de artigos, segundo o método multicritério utilizado - 2006 a 2015 (%) 
Fonte: Scopus (2016) 

 
Destaca-se também o seu uso para planejamento e gestão na indústria de Petróleo e 

Gás (NEVES et al., 2015),  sendo este um ambiente complexo, assim como o de planejamento 
estratégico, já que engloba diversas variáveis, importante para o modelo proposto neste 
estudo.  

Total 2006 a 2010 2011 a 2015
Total 478 179 299

AHP 227 77 150
Promethee 116 43 73
Electre 63 31 32
Analytic Network Process 42 18 24
MAUT/MAVT 18 8 10
MACBETH 8 2 6
Borda 3 0 3
Condorcet 1 0 1

Método Multicritério
Quantidade de artigos

Total 2006 a 2010 2011 a 2015
Total 100 100 100

AHP 47,49 43,02 50,17
Promethee 24,27 24,02 24,41
Electre 13,18 17,32 10,70
Analytic Network Process 8,79 10,06 8,03
MAUT/MAVT 3,77 4,47 3,34
MACBETH 1,67 1,12 2,01
Borda 0,63 0,00 1,00
Condorcet 0,21 0,00 0,33

Método Multicritério
Percentual de artigos (%)
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Devido a complexidade inerente ao processo de decisão com diversos critérios e 
alternativas, ponderações sobre mais de um aspecto são necessárias (LONGARAY et al.,  
LONGARAY; BUCCO, 2014). Nesta pesquisa, optou-se pelo uso do método AHP por conta 
da sua ampla aplicabilidade e flexibilidade (HO, 2008).   

A escolha deste recorte se deve à importância em potencial para desenvolvimento de 
estudos desta natureza para o Brasil, já que implica na necessidade de adoção de técnicas de 
gestão mais elaboradas.  

2.3.2.1 – Detalhamento do método AHP 
 

O método AHP, ou Analytic Hierarchy Process, foi desenvolvido por Tomas L. 
Saaty no início da década de 70 (MARINS et al., 2009) é o método de multicritério mais 
utilizado e conhecido no apoio a tomada de decisão, conforme pôde ser observado 
anteriormente, no Quadro 3.   

Tal método é calcado no princípio newtoniano e cartesiano de estrutura de 
pensamento, que trata a complexidade com a decomposição e divisão do problema em fatores, 
que podem ainda ser decompostos em novos fatores até que se tornem, claros e 
dimensionáveis, ou seja, quando há a sua simplificação. Dessa forma, segundo Costa (2002) 
este método baseia-se em três etapas de pensamento analítico: 

(i) Construção de hierarquias: no método AHP o problema é apresentado 
em níveis hierárquicos, tornando-o assim de fácil compreensão e análise. Para a 
utilização desta metodologia é imperativo que os critérios e as alternativas sejam 
estruturados hierarquicamente. A Figura 8, que apresenta a estrutura hierárquica 
básica do método AHP, ilustra bem a decomposição de critérios em alternativas. O 
primeiro nível da hierarquia corresponde ao proposito geral do problema, o segundo 
aos critérios e o terceiro as alternativas. De acordo com Bornia e Wernke (2001) o 
arranjo hierárquico possibilita a “visualização do sistema como um todo e seus 
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componentes, bem como interações destes componentes e os impactos que os 
mesmos exercem sobre o sistema”.  

 

 
Figura 8- Estrutura Hierárquica Básica 

Fonte: Marins (2009) 
 

(ii) Definição de prioridades: Nesta etapa é necessário julgar par a par os 
elementos de um nível da hierarquia, compondo as matrizes de julgamento com o 
uso das escalas apresentadas na Tabela 2.3 (TREVIZANO; FREITAS, 2005). A 
prática da tomada de decisões está relacionada à avaliação das alternativas, todas 
satisfazendo as condições impostas e aos objetivos pretendidos. Porém, é preciso 
compreender o que são os julgamentos no método criado por Saaty (1996) para que 
se possa utilizar a escala de prioridades de forma apropriada. Tais julgamentos são 
representados em uma matriz quadrada, na qual os elementos são comparados com 
eles mesmos (SAATY, 1994).  

A escala recomendada por Saaty (1991), mostrada no Quadro 4, varia de 1 a 
9, sendo “1” a indiferença de importância de um critério em relação ao outro, e “9” a 
extrema importância de um critério sobre outro, com estágios intermediários de 
importância entre esses níveis 1 e 9. São desconsideradas as comparações entre os 
próprios critérios, que representam “1” na escala. Somente metade das comparações 
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é realizada, dado que a outra metade constitui-se das comparações recíprocas na 
matriz de comparações, que são os valores recíprocos já comparados. 

 
Quadro 4- Escala numérica, escala verbal explicação de Saaty 

Fonte: Marins et al. (2009) 
 
Grandzol (2005) descreve que, através dessas comparações aos pares em, 

cada nível da hierarquia, e de acordo com a escala de prioridades do AHP, as partes 
interessadas desenvolvem pesos relativos para diferenciar a importância dos critérios. 

A quantidade de julgamentos necessários para a construção de uma matriz 
de julgamentos genérica A é n (n-1)/2, , para uma matriz nxn, sendo n o número de 
linhas e colunas (MARINS et al., 2009). Os elementos de A são definidos pelas 
condições descritas na Figura 9. 

 

 
Figura 9 - Matriz de julgamento de Saaty 

Fonte: Martins et al. (2009) 

Escala numérica Escala Verbal Explicação
1 Ambos elemento são de igual importância. Ambos elementos contribuem com a propriedade 

de igual forma.
3 Moderada importância de um elemento sobre 

o outro.
A experiência e a opinião favorecem um elemento 
sobre o outro.

5 Forte importância de um elemento sobre o 
outro Um elemento é fortemente favorecido.

7 Importância muito forte de um elemento sobre 
o outro.

Em elemento é muito fortemente favorecido 
sobre o outro.

9 Extrema importância de um elemento sobre o 
outro

Um elemento é favorecido pelo menos com uma 
ordem de magnitude de diferença.

2,4,6,8 Valores intermediários ente as opiniões 
adjacentes.

Usados como valores de consendo entre as 
opiniões.

Incremento 0.1 Valores intermediários na graduação mais fina 
de 0.1. Usados para graduações mais finas das opiniões.
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Após elaborada a matriz de julgamento, é necessário normalizá-la, para tal, 
é realizada a soma dos elementos de cada coluna das matrizes de julgamento e 
posterior divisão de cada elemento destas matrizes pelo somatório dos valores da 
respectiva coluna; 

(iii) consistência lógica: o ser humano tem a habilidade de estabelecer 
relações entre objetos ou ideias de forma que elas sejam coerentes, tal que estas se 
relacionem bem entre si e suas relações apresentem consistência (SAATY, 1996). 
Seguindo então esta linha de raciocínio, o método aqui estudado, o AHP, se propõe a 
calcular a Razão de Consistência dos julgamentos, ou RC = IC/IR, onde IR e o Índice 
de Consistência Randômico, obtido para uma matriz reciproca de ordem n, com 
elementos não-negativos e gerada randomicamente (MARINS et al., 2005).  

 O Índice de Consistência (IC) e dado por IC = (λmax –n)/(n-1), onde λmax 
e o maior autovalor da matriz de julgamentos. Segundo Saaty (2000) a condição de 
consistência dos julgamentos e RC ≤ 0,10. (TREVIZANO; FREITAS, 2005). 

Saaty (1991) propõe uma tabela com os índices randômicos (IR) de matrizes 
de ordem 1 a 15 calculados em laboratório, conforme exibido na Tabela 3. 

 
Tabela 3- Índices Randômicos propostos por Saaty 

Fonte: Martins et al. (2009) 
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Capítulo 3 – Modelo para a elaboração de Cenários 
 

Tendo o referencial teórico, Capítulo 2 deste trabalho, como arcabouço teórico, nesta 
seção consta uma proposta de integração entre planejamento estratégico e as técnicas de 
prospecção de cenários, calcados em análise multicritério à decisão, mais especificamente 
através da utilização da técnica AHP.  Esta proposta é uma contribuição ao modelo de 
integração AMD e prospecção de cenários dos autores Carlos Gomes e Helder Costa (2013). 
Vale ressaltar Godet (2000b), que afirma não haver, na prática, um único método para o 
desenvolvimento de cenários, mas sim uma variedade de métodos para a construção, sendo 
alguns simplistas e outros sofisticados. 

Para que seja possível, então a compreensão do modelo proposto, cada uma das 7 
etapas aqui propostas será descrita a seguir, quais sejam:  

1. Definição do Sistema;  
2. Definição do Problema;  
3. Identificação dos fatores que impactam o Sistema;  
4. Construção dos cenários;  
5. Criação das alternativas de investimento;  
6. Aplicação do Auxílio multicritério à decisão; e  
7 Definição da alternativa de investimento.  
Todas ilustradas na Figura 10, e que serão detalhadas, com o fim de não restar dúvida 

a respeito do aqui proposto no objetivo principal deste trabalho.  
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Figura 10- Modelo Proposto 

Fonte: Adaptado Gomes e Costa (2013) 
 
Etapa 1 - Definição do Sistema:  
Nesta etapa deve-se escolher o sistema que se deseja estudar. Uma das definições de  
“Sistema”, de acordo com o dicionário Aurélio, é: qualquer conjunto de elementos 
que se possa encontrar alguma relação, ou ainda, a disposição destes funcionando 
como uma estrutura organizada.  
Por se tratar de um modelo que tem a sua concepção baseada no auxílio à gestão de 
empresas, para este modelo proposto, faz mais sentido que sejam consideradas 
Empresas/ Organizações, quando da “Definição do Sistema”. É possível, sem 
prejuízo ao resultado final, escolher empresas quaisquer, sejam estas do primeiro, 
segundo ou terceiro setor, já que se trata de planejamento estratégico.  No presente 
trabalho será considerada uma Empresa/ Organização de serviços de engenharia.  

1. • Definição do Sistema

2. • Definição do Problema

3.
• Identificação dos fatores que impactam o Sistema

4. • Construção dos Cenários

5. • Criação das alternativas de investimento

6. • Aplicação do Auxílio multicritério à decisão

7. • Definição da alternativa de investimento
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Ainda nesta etapa de definição devem ser identificadas: 
(a) Entradas – conhecer o histórico da empresa, o ambiente em que está inserida, a 

necessidade a aplicação da ferramenta e outros dados que sejam necessários para 
a contextualização da mesma.  

(b) Detalhamento dos ambientes interno e externo - devem ser listadas 
características internas, através dos pontos fortes e fracos identificados 
semelhantes ao que se faz na análise S.O.W.T.. Já as variáveis externas devem 
ser mapeadas  através da  adaptação sugerida para este modelo com análises 
Ambiental e Legal somadas a PEST. 

(c) ambiental e legal. O resultado disto é a possibilidade de vislumbrar ameaças e 
oportunidades, de acordo com o ambiente em que a empresa está inserida e 
cenário atual.  

(d) Missão e Visão - Identifica-se a Missão e Visão de Futuro da empresa.  
(e) Principais stackholders – partes interessadas.  
 
Etapa 2 - Definição do Problema:  
Trata-se de um problema que impacte no futuro, ou de necessidade de planejamento 
para alguma situação específica ou ainda o Planejamento Estratégico. Faz parte desta 
etapa definir o horizonte de tempo que se deseja avaliar.  
 
Etapa 3 - Identificação dos fatores que impactam o Sistema;  
Esta etapa do modelo objetiva exaurir os fatores que impactam o Sistema e em se 
tratando de planejamento estratégico organizacional, e dentro do modelo aqui 
proposto, deve-se considerar obrigatoriamente, mas não exclusivamente, os critérios 
de natureza política, social, tecnológica, econômica e ambiental e legal. Isto feito se 
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faz necessária a avaliação dos mesmos.  
Por ser esta etapa necessária para se delimitar os ambientes interno e externo e ser 
dela o insumo para a elaboração dos cenários, e considerando ainda que a quantidade 
de fatores obtidos seja muito grande, conhecer os fatores mais significantes se torna 
essencial. Para isto deve ser elaborada uma Matriz Impacto versus Dependência, 
conhecida na literatura como Matriz de Impactos Cruzados. Este recurso vendo 
sendo utilizado largamente como método de planejamento para cenários futuros, 
desde sua criação, por Gordon e Helmer, em 1966 (GORDON, 1994). Seu objetivo 
principal é identificar as ocorrências possíveis e o quanto esta pode impactar os 
outros eventos. Como resultado, então, identificam-se os fatores que mais impactam 
e/ ou são impactados uns pelos outros e são excluídos os fatores que não impactam 
ou que não sofrem impacto. 
A título de exemplo, devem ser verificadas as Figuras 11 e 12, em que uma Matriz 
hipotética é apresentada, onde 10 fatores são analisados e verificados que os itens 1 e 
10 devem ser eliminados, por estarem localizados no primeiro quadrante e não 
impactarem ou sofrerem pouca influência dos outros fatores. Enquanto os fatores 2, 
3, 6 e 7 são os mais significativos, visto estarem no terceiro quadrante e 
representaram fatores capazes de influenciar ou serem influenciados fortemente pelos 
por todos os fatores.  



63  

 
Figura 11 - Matriz de Impacto Cruzada hipotética 

Fonte: Autor 
 

 
Figura 12 - Resultado Matriz de Impacto Cruzada hipotética 

Fonte: Autor 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 1 1 1 2 1 1 0 0 2 9
2 1 2 2 2 1 3 2 1 0 14
3 0 2 1 3 2 3 1 0 0 12
4 1 1 3 0 0 3 0 0 0 8
5 1 3 1 1 1 2 0 0 0 9
6 1 1 2 3 2 3 0 0 0 12
7 1 2 3 2 1 3 1 1 0 14
8 1 2 1 3 1 3 1 4 0 16
9 3 2 2 3 3 3 1 1 0 18
10 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2

9 16 15 16 14 14 17 5 6 2 SOMA
Legenda 11,4
0 Não há relação de dependência 11,4
1 Há relação de dependência -1 Há fraco impacto negativo
2 Impacta fracamente -2 Impacta negativamente
3 Impacta fortemente -3 Há forte impacto negativo

Impacto
Dependência
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Etapa 4 - Construção dos Cenários; 
Esta etapa do modelo objetiva explorar os principais fatores que impactam o Sistema, 
identificados na Etapa 3 e então resultar na construção de cenários. Para isto será 
realizada uma análise morfológica destes fatores.  
Fritz Zwicky propôs este tipo de análise, na década de 1960, para que se pudessem 
explorar todas as possíveis soluções para um problema multidimensional e não 
quantificável (AMER, 2012). A análise morfológica foi usada por diversos 
investigadores no campo de futuros estudos e desenvolvimento de cenários 
(DURANCE; GODET, 2010; BORJESON, et al., 2006; COYLE; MCGLONE, 
1995). Este processo é considerado uma melhoria para a seleção de cenários e para o 
seu detalhamento (DURANCE, 2010). Jenkins (1997) recomenda o uso de análise 
morfológica para eliminar combinações incompatíveis de fatores e criar combinações 
plausíveis. A partir então da análise proposta há de serem criados três dos cenários 
previstos no modelo, de Tendência, Otimista e Pessimista. A partir destes, mais um 
Cenário é proposto, o Cenário Integrado, que tem como objetivo ponderar os fatores 
considerados anteriormente de maneira isolada em cada um dos cenários resultantes 
da análise morfológica.  
Cabe ressaltar que, caso seja necessário, testar outros cenários além dos quatro 
propostos, ou as partes interessadas tenham tal necessidade, estes podem ser obtidos 
na combinação da análise morfológica proposta ou na extrapolação de seus dados. 
Entretanto, conforme explanado na seção 2.2.4 – Quantidade apropriada de cenários 
a serem propostos, Capítulo 2 deste trabalho, a construção de um número de cenários 
acima de 4 pode tornar esta análise demasiadamente cara e trabalhosa, não sendo 
aplicada, então, no estudo aqui presente.  
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Etapa 5 - Criação das alternativas de investimento;  
Após as etapas anteriores concluídas, é possível vislumbrar a empresa posicionada de 
alguma forma no futuro, através da leitura dos Cenários de Tendência, Otimista e 
Pessimista (Etapa 4) e do posicionamento da empresa no ambiente (Etapas 1, 2 e 3), 
a partir disto as partes interessadas no negócio tem base para indicar alternativas de 
investimento realistas, indo ao encontro do que se propõe nesta etapa. 
  
Etapa 6 - Aplicação do Auxílio multicritério à decisão; 
Nesta etapa 6, deve ser aplicado o método multicritério escolhido, AHP ou Analytic 
Hierarchy Process,  conforme referencial teórico deste trabalho. Sua utilização terá o 
objetivo principal de normatizar os critérios indicados para a avaliação das 
alternativas de investimento (Etapa 5) . Sua aplicação terá o objetivo de priorização 
dos critérios de avaliação dos investimentos, e em cada cenário prospectado, o 
método AHP:  (i)Primeiramente devem ser escolhidos e definidos os critérios para a 
avaliação das alternativas (Etapa 5); (ii) Posteriormente, devem ser definidas as 
escalas para cada critério.  
Cabe esclarecer ainda que algumas características específicas do método AHP, 
fizeram com que este fosse o escolhido para a sua aplicação no modelo em 
detrimento de outro método, tais como a possibilidade de julgamentos de problemas 
com diversos critérios e alternativas, não haver a necessidade de processamento dos 
dados antes de sua utilização, permitir avaliar a consistência dos julgamentos, a 
existência de software gratuito para a sua aplicação e teste, não haver a necessidade 
de um especialista, dada a sua facilidade de aplicação. Estas características são 
verificadas no Quadro 3 (Capítulo 2). Considerando que o objetivo do modelo 
proposto seja uma ferramenta de auxílio para a elaboração de planejamento 
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estratégico, e o ambiente complexo de competição em as empresas atuação e a 
necessidade de fácil resposta a mudanças do ambiente, o AHP se mostrou uma boa 
alternativa.  

 
Etapa 7 - Definição da alternativa de investimento;  
Após todas as etapas concluídas, tendo sido levadas em consideração todas as 
variáveis definidas no modelo proposto, as alternativas de investimento estarão 
ranqueadas. Ou seja, poderá ser verificada a alternativa com maior ou menor 
pontuação, cabe então, às partes interessadas definirem a(s) melhor(es) opção(ões) de 
investimento, já que isto norteará o Planejamento Estratégico da empresa.  
Nesta etapa, deve ser utilizada a Teoria da Utilidade Multiatributo (Multiple Attribute 
Utility Theory - MAUT) para estabelecer a atratividade de cada alternativa de 
investimento. Cabe ressaltar que a Teoria da Utilidade é considerada como a 
representação das preferências relativas de um indivíduo entre os elementos de um 
conjunto, usando-se números reais para representá-los.  
A utilidade é uma expressão quantitativa do valor de satisfação associado a um 
resultado (GOMES; COSTA, 2013); Gomes e Gomes (2014) descrevem os 
tradicionais métodos de análise Max-max, aonde é selecionado, em cada estado da 
natureza futuro, o melhor de cada alternativa, e posteriormente escolhido o melhor 
dos máximos; método Max-Min, aonde é escolhido o melhor dos mínimos, o método 
denominado Laplace, aonde é selecionada a maior das médias, e o método do 
Mínimo Arrependimento (Marrp), onde é escolhida a alternativa que minimiza o 
arrependimento. Para o modelo aqui proposto estas possibilidades de escolha devem 
ser consideradas de acordo com o perfil do gestor, se mais ou menos conservador em 
suas decisões.    



67  

Capítulo 4 – Estudo de Caso 
 

Neste capítulo será descrita a aplicação do modelo apresentado anteriormente, no 
Capítulo 3, em uma empresa de serviços de engenharia. Para que o leitor possa conhecer a 
empresa e o meio em que ela atua, foi realizada uma pesquisa descritiva, com objetivo de 
colher os dados necessários à aplicação do modelo aqui proposto. Tal pesquisa foi realizada 
através de reuniões com o gerente de operações e a gerente financeira.    

A empresa aqui estudada foi a escolhida para a aplicação do modelo pela facilidade 
de acesso do autor a mesma, mitigando assim algumas delimitações já expostas na Introdução 
deste estudo.  

4.1 – A empresa estudada 
 

A empresa estudada neste trabalho de pesquisa será a XPTO. Os sócios diretores 
preferiram, por medida de segurança da informação, não ser identificada. Sua Sede está 
localizada em Niterói e as suas Filiais nos Municípios de Rio Bonito e Duque de Caxias, 
respectivamente, todos no Estado do Rio de Janeiro.  

É uma empresa do ramo de engenharia consultiva, que atua prestando serviços de 
terceirização de mão-de-obra para o setor de óleo e gás e tem por único cliente as empresas do 
grupo da Petróleo Brasileira S.A. – PETROBRAS.  

A XPTO é uma empresa certificada nas normas ISO 9001, ISO 14001 e OHSAS 
18001 e trabalha em ambiente de Sistema de Gestão Integrado, garantindo padronização de 
processos e foco na melhoria contínua em Qualidade, Meio Ambiente e Segurança e Saúde no 
Trabalho. Para prestar serviços para as empresas da Petrobras, a XPTO precisa constar em seu 
Cadastro de Fornecedores e cumprir requisitos exigidos por aquela Estatal. Quanto maior a 
pontuação, mais propensa estará a ser convidada para participar de licitações. Dessa forma, a 
XPTO recebe em média 450 convites por ano para participar de licitações junto ao seu cliente. 
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Para que a XPTO venha a prestar serviços, é necessário que vença a licitação, onde o 
primeiro indicador será o melhor preço e posteriormente, sua classificação dar-se-á mediante 
a prestação de esclarecimentos a respeito de seu orçamento bem como cumprimento de alguns 
requisitos necessários. Vencido todo o processo de licitação, a empresa será sagrada 
vencedora e irá gerenciar um contrato que possui diversas especificações, prazo, custo e 
objeto pré-determinados.  

Cabe destacar que estas informações foram retiradas do Manual de Sistema de 
Gestão Integrada (SGI) , que consta de sua revisão 03, de setembro/ 2015.   

4.1.1 – Histórico 
 

A XPTO foi oficialmente fundada em 25 de março de 1996 no estado do Rio de 
Janeiro e até os dias atuais é dirigida por seus dois sócios fundadores, que possuem mais de 
35 anos de experiência no ramo, atuando em projetos e planejamento de implantação de 
empreendimentos. 

Ambos os diretores já haviam se aposentado quando foram convidados pela 
Petrobras a prestar consultoria para o desenvolvimento de um grande empreendimento, e 
então assim a empresa foi fundada, para que ocorresse tal prestação de serviço. Devido ao 
sucesso e ótima repercussão do projeto, a Petrobras habilitou o cadastro da XPTO em seu 
banco de fornecedores e assim passou a convidá-la cada vez mais a participar de licitações. 

Desta forma, a XPTO vem atuando junto a Petrobras e suas subsidiárias na prestação 
de serviços de terceirização de mão-de-obra em diversos segmentos como, gás, energia, 
transporte e abastecimento. 

4.1.2 – Estrutura Organizacional 
 

A empresa XPTO conta com uma estrutura fixa de aproximadamente 30 
colaboradores que atuam direta ou indiretamente nas atividades de apoio para a gestão dos 



69  

contratos com a Petrobras. Sua divisão é composta por sete departamentos constituídos de 
gestores e seus assistentes, quais sejam: Administrativo, Orçamentos, Recursos Humanos, 
SMS (Segurança Meio Ambiente e Saúde), Contratos, Planejamento e Desenvolvimento 
(P&D) e Financeiro. Todos esses departamentos atuam de forma integrada e reportam-se 
diretamente a Diretoria. O departamento de Contratos é quem faz a interface com o cliente em 
todas as etapas da gestão dos contratos. Além do corpo fixo da empresa, os colaboradores 
alocados no cliente somam aproximadamente 500 pessoas. 

4.2 – A aplicação do modelo 
 
 Etapa 1 - Definição do Sistema:  
O Sistema escolhido para o presente estudo foi a empresa XPTO. 

(a) Dados de Entrada: Sua Sede está localizada em Niterói e as suas Filiais nos 
Municípios de Rio Bonito e Duque de Caxias, respectivamente, todos no Estado do 
Rio de Janeiro.  
É uma empresa do ramo de engenharia consultiva, que atua prestando serviços de 
terceirização de mão-de-obra para o setor de óleo e gás e tem por único cliente as 
empresas do grupo da Petróleo Brasileira S.A. – PETROBRAS.  
 
(b) Características intrínsecas:  
Missão: Prestar serviços de apoio técnico administrativo à gestão das organizações e 
serviços de transporte de pessoas e de pequenas cargas, agregando valores aos 
clientes com base em padrões éticos, de qualidade e de desenvolvimento humano, 
visando gerar a lucratividade necessária para garantir o crescimento sustentável. 
Visão: Ser reconhecida por seus clientes como uma das melhores empresas de 
prestação de serviço, pautada na excelência de sua gestão, conduta ética e solidez. 
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Avaliação do ambiente interno:  
Pontos Fortes 
 Solidez financeira – a empresa conta um fluxo de caixa com 

cobertura para 8 meses de operações; 
 Preços enxutos, que são refletidos nos próprios resultados das 

Licitações; 
 Processos com baixo índice de erros – a empresa XPTO preza por 

qualidade na emissão de documentos de controle, o que minimiza 
erros, facilitando a fiscalização e gestão sobre os contratos; 

 Solidez no conjunto das pessoas que compõem o quadro de 
colaboradores (Staff); 

 Economia de escala – a administração central de todos os contratos é 
executada através de sua Sede, em Niterói; 

 Certificação internacional (ISO, OHSAS); 
 Padronização de atividades e processos. 

 
Pontos Fracos  
 Pequena carteira de clientes - a XPTO atende a um único cliente, o 

que entende se tratar de um ponto fraco muito significativo; 
 Prestação de serviços majoritariamente em uma única divisão do 

cliente (Engenharia). 
 
Avaliação do ambiente externo:  

Variáveis políticas 
 Impeachment;  
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 Eleições municipais; 
 Reestruturação da Petrobras; 
 Crise política da Petrobras; 
 Crise política nacional; 

 Social (Sociedade e Mercado) 
 Preocupação com comunidade ao redor das obras; 
 Entrada de novos concorrentes.  

Tecnologia e inovação 
 Inovações tecnológicas na área de gestão; 
 Novos modelos de gestão empresarial 

Econômica; 
 Crise financeira da Petrobras; 

 
 Ambiental (meio ambiente); 
 Leis para regulação da emissão de gases poluentes; 

 Legal. 
 Surgimento de incentivo de ISS para abertura de filiais; 
 Sindicatos de classe;  
 Aprovação de leis Municipais que interfiram na Prestação de 

Serviços 
 Ações na justiça; 
 Passivos ocasionados pela omissão e descumprimento das cláusulas 

contratuais. 
(c) Principais stakeholders: Sócios diretores e funcionários. 
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Etapa 2 - Definição do Problema:  
Realizar Planejamento Estratégico capaz de nortear planos de ação que tornem a 
empresa estudada mais competitiva em seu meio de atuação. 
 
Etapa 3 - Identificação dos fatores que impactam o Sistema;  
Para que esta etapa fosse realizada foi utilizada a ferramenta Matriz de Impacto 
Cruzado. Os 19 fatores avaliados foram listados e identificados conforme pode se 
observar no Quadro 5. Depois de identificados, foram cruzados, sendo avaliados par 
a par com o objetivo de encontrar a relação de impacto e dependência que estes têm 
uns sobre os outros. Tal cruzamento pode ser observado na Matriz de Impactos 
Cruzados (Figura 13). 
Como resultado desta análise, os fatores “11 – Eleições municipais”, “12 – 
Reestruturação da Petrobras”, “13 – Crise política na Petrobras”, “14 – Crise política 
nacional”, “15 – Preocupação com comunidades ao redor das obras” e “17 – 
Inovações tecnológicas na área de gestão” foram excluídos da lista que comporá as 
etapas seguintes do modelo aqui proposto.  
A interpretação deste resultado infere que estes fatores ou não impactam de maneira 
significativa o ambiente em que a empresa XPTO está inserida ou não são 
impactados por outros, ou ainda que não impactam e não são impactados de maneira 
a serem considerados nas etapas seguintes e devem ser eliminados, tornando assim o 
processo mais objetivo e menos custoso para a empresa que se propõem a realiza-lo. 
A razão de estes itens constarem da lista inicial se dá pela forma com que a mesma é 
elaborada: os sócios diretores e a gerente comercial se reuniram e consensualmente 
geraram a relação aqui presente no Quadro 5.  
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Id. Critérios identificados 
1 Solidez financeira; 
2 Preços enxutos; 
3 Processos com baixo índice de erros; 
4 Solidez no quadro de colaboradores (Staff); 
5 Economia de escala; 
6 Certificação internacional (ISO, OHSAS); 
7 Padronização de atividades e processos; 
8 Pequena carteira de clientes; 
9 Prestação de serviços em uma única divisão do cliente; 
10 Impeachment; 
11 Eleições municipais; 
12 Reestruturação da Petrobras; 
13 Crise política da Petrobras; 
14 Crise política nacional; 
15 Preocupação com comunidade ao redor das obras; 
16  Entrada de novos concorrentes; 
17 Inovações tecnológicas na área de gestão; 
18  Novos modelos de gestão empresarial; 
19 Crise financeira da Petrobras. 

Quadro 5 - Critérios identificados. 
Fonte: Autor 

 
Os itens selecionados para a exclusão são os pertencentes ao primeiro quadrante 
(destacado na Figura 14), isto porque estão na zona de menor Impacto x 
Dependência do gráfico. 
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Figura 13- Matriz de Impactos Cruzados. 
Fonte: Autor

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1 2 1 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9
2 1 2 2 2 1 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 15
3 2 2 1 3 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
4 1 1 3 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
5 1 3 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
6 1 1 2 3 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
7 3 2 3 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
8 -2 2 1 3 -1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
9 -1 -1 2 3 3 3 1 1 0 0 0 0 0 0 -2 0 0 0 9

10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 3 3 0 0 0 2 13
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2
12 1 0 3 0 0 0 0 1 -1 0 0 3 0 0 1 0 0 2 10
13 2 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 1 0 0 1 0 0 3 10
14 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 1 1 3 0 0 0 0 1 11
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 1 -2 2 3 0 2 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
17 0 2 2 1 2 1 1 1 2 0 0 0 0 -3 0 0 0 0 9
18 2 3 3 1 2 3 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
19 1 2 2 3 1 0 1 2 3 0 0 3 3 1 0 3 0 0 25

13 17 27 24 19 24 24 13 14 3 2 7 11 1 4 3 1 0 10 SOMA
Legenda Média Impacto 11,42
0 - Não há relação de dependência Média Depêndencia 11,42
1 - Há relação de dependência -1 - Há fraco impacto negativo
2 - Impacta fracamente -2 - Impacta negativamente
3 - Impacta fortemente -3 - Há forte impacto negativo
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 Figura 14 - Gráfico da relação Impacto x Dependência. 
Fonte: Autor 

 
Etapa 4 - Construção de Cenários; após as etapas anteriores concluídas, têm-se, 
através de avaliações qualitativas e quantitativas, os fatores mais relevantes e que 
devem ser considerados para a construção dos cenários.  
Seguindo a sua elaboração, é realizada uma análise morfológica destes fatores; cabe 
destacar a aplicação de tal técnica para explorar todas as possíveis soluções para um 
problema multidimensional e não quantificável e que vem sendo utilizada por 
diversos investigadores na área de cenários futuros (DURANCE; GODET, 2010; 
BORJESON, et al., 2006; COYLE; MCGLONE, 1995), conforme já explicitado no 
Capítulo 3 deste trabalho.  
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Como resultado são elaborados os três cenários que serão utilizados para análises 
estratégicas – Cenário de tendência, Cenário Otimista, e cenário Pessimista. O 
Cenário Integrado, conforme explicado no Capítulo 3, é resultado da combinação 
destes cenários.  
Cabe ressaltar que os itens “2 – Preços Enxutos”, “3 – Processos com baixo índice de 
erros”, “4 - Solidez no quadro de colaboradores (Staff)” e “9 - Prestação de serviços 
em uma única divisão do cliente” são os itens localizados no terceiro quadrante do 
gráfico exposto na Figura 14. Este quadrante representa os itens que impactam de 
maneira significativa o ambiente em que a empresa XPTO está inserida ou são 
impactados por outros, ou ainda que impactam e são impactados de maneira a serem 
considerados com destaque para a elaboração dos cenários.  
Os fatores considerados e listados no Quadro 6 estão inseridos nas linhas, enquanto 
os cenários são as colunas. Os cruzamentos de linhas e colunas resultam, de forma 
simples, nos cenários em que serão embasadas as etapas seguintes do modelo.  
Cabe ressaltar que caso seja necessário testar outros cenários além dos três propostos, 
estes podem ser obtidos na combinação da análise morfológica proposta ou na 
extrapolação de seus dados. Entretanto, conforme explanado na seção 2.2.4, do 
Capítulo 2 deste trabalho, a construção de um número de cenários acima de 4 pode 
tornar esta análise demasiadamente cara e trabalhosa, não sendo aplicada, então, no 
estudo aqui presente.  
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(continua)
Id. Fatores identificados de tendência Otimista Pessimista

1 Solidez financeira 1.1 reduzir a solidez financeira 1.2 se manter sólida financeiramente 1.3 perder a solidez e ser obrigada a tomar
empréstimos para realizar seus compromissos.

2 Preços enxutos 2.1 praticar preços de mercado. 2.2 manter preços mais enxutos que seus
concorrentes diretos.

2.3 não conseguir competir em preço com seus
concorrentes diretos

3 Processos com baixo 
índice de erros

3.1 manutenção, dado que haverá permanencia dos
colaboradores com know-how .

3.2 índice de erro zero, com a utilização de
softwares  que garantam tal taxa. 

3.3 quantidade de erros nos processos aumentada
pela baixa quantidade de colaboradores (resultado
de demissões)

4 Solidez no quadro de 
colaboradores (Staff );

4.1 pequena redução do quadro, com manutenção
do know how  adquirido. 4.2 manutenção do quadro de funcionários.

4.3 Redução grande do quadro de funcionários,
perdendo parte do know How adquirido no
mercado.

5 Economia de escala
5.1 Redução da economia possível quando há
diversos contratos vigentes, dado o
compartilhamento da mão de obra direta.

5.2 Utilização da economia de escala na formação
de preços, tornando-os competitivos.

5.3 Poucos contratos vigentes, não possibilitando o
compartilhanento de mão de obra, resultando em
uma carga de preços alta, isoladamente.

HIPÓTESES DE CENÁRIOS EM UM HORIZONTE DE 5 ANOS
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(continuação)
Id. Fatores identificados de tendência Otimista Pessimista

6
Certificação 
internacional (ISO, 
OHSAS)

6.1 Manutenção das Certificações (Sistemas de
Gestão Integrada)

6.2 Manutenção das Certificações (Sistemas de
Gestão Integrada) 6.3 Perda das Certificações

7 Padronização de 
atividades e processos

7.1 Manutenção dos padrões nas atividades e
processos.

7.2 Elaboração de novos padrões que permitam
vantagens diante dos concorrentes e até o
atendimento a nvos nichos.

7.3 As mudanças nas atividades serem bruscas a
ponto de gerar a necessidade de novos
procedimentos ainda não elaborados, resultando em
desperdícios e falta de controle no processo.

8 Pequena carteira de 
clientes 8.1 Manutenção da Petrobras como único cliente. 8.2 Captação de novos clientes. 8.3 Manutenção da Petrobras como único cliente e

redução de contratos.

9
Prestação de serviços 
em uma única divisão 
do cliente.

9.1 Manutenção do atendimento a esta única divisão. 9.2 Atendimento a outras divisões da empresa. 9.3 Extinção do setor atendido e demanda de
serviços, dada a reestruração da Contratante.

10 Impeachment 10.1 Ocorrer 10.2 Independente do resultado, haver investimento
na Contratante.

10.3 Independente do resultado, haver retração e
corte de investimentos.

HIPÓTESES DE CENÁRIOS EM UM HORIZONTE DE 5 ANOS
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Quadro 6- Análise morfológica e construção de cenários 
Fonte: Autor 

 
 
 
 

(conclusão)
Id. Fatores identificados de tendência Otimista Pessimista

16 Entrada de novos 
concorrentes.

16.1 Redução dos concorrentes atuais, dada a crise;
e surgimento de novos concorrentes (grandes
empresas) que passarão a atuar nesta área.

16.2 Redução dos concorrentes atuais, dada a crise.
16.3 Redução dos concorrentes atuais, dada a crise;
e surgimento de novos concorrentes (grandes
empresas) que passarão a dominar este ramo de
atividades.

18 Novos modelos de 
gestão empresarial 18.1 Não surgir

18.2 Conhecer e aplicar novos modelos de gestão
que permitam atuar em novos nichos e/ ou a redução
de custos.

18.3 – Utilização, com sucesso, pelos concorrentes
e falha quando aplicado à empresa. 

19 Crise financeira da 
Petrobras; 19.1 Se manter 19.2 Surgir novos investimentos 19.3 Se agravar a ponto de não haver investimentos.

HIPÓTESES DE CENÁRIOS EM UM HORIZONTE DE 5 ANOS
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Etapa 5 – Criação de alternativas de investimento; Nesta etapa os representantes 
da empresa apontam possibilidades de investimento, considerando os cenários 
encontrados. Optou-se por três alternativas, quais sejam: 
 A1 – Criação de novos serviços. Neste investimento são elaboradas ofertas de 

novos serviços, que podem ou serem demandados pelo único cliente existente, a 
Petrobras.  

 A2 – Prospecção de novos clientes. Para este investimento, busca-se ofertar os 
serviços já realizados para a Petrobras a outros clientes com necessidades 
semelhantes. Desta forma, haverá otimização do know how adquirido, sendo 
necessária somente a captação de clientes.  

 A3 – Busca por novos nichos. Buscar novos nichos requer conhecer nichos os 
quais a XPTO possa atender com os serviços que presta atualmente e desenvolve-los, 
com o fim de ofertar serviços a esta nova demanda. Não está descartada a 
possibilidade de algum novo serviço ou alguma diferença na forma de entrega dos 
produtos atuais para ir ao encontro deste objetivo.    
 
Etapa 6 – Aplicação de método multicritério;  
Nesta etapa, conforme já explicitado nos capítulos anteriores, foi aplicado, para a 
priorização dos critérios de avaliação dos investimentos, e em cada cenário 
prospectado, o método AHP. 
(i) Primeiramente foram escolhidos e definidos os critérios para a avaliação das 

alternativas (A1, A2 e A3), quais sejam: Investimento (Inv), Retorno (Ret), 
Tempo (Tem) e Risco de Mercado (Ris). Cabe esclarecer que o Risco de 
Mercado é definido como a possibilidade de ocorrência de perdas resultantes 
da flutuação nos valores de mercado de posições ativas e passivas detidas 
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pelas instituições financeiras que compõem o conglomerado financeiro J.P. 
Morgan. Esta primeira etapa pode ser observada no Quadro 7.  

(ii) Posteriormente, foram definidas as escalas para cada critério. Observar 
Quadro 8. A leitura da escala aduz que quanto maior a pontuação obtida, 
maior é a vantagem de uma escolha em detrimento a outras.  
 

 
Quadro 7 - Descrição dos critérios de avaliação das oportunidades 

Fonte: Autor 
 

 

Quadro 8 - Escala de valores para os critérios descritos no Quadro 7 
 Fonte: Autor 

 
(iii) Dando continuidade, se faz necessário conhecer a contribuição de cada 

critério de avaliação dentro de cada cenário, foi aplicado o método AHP. 
Cabe destacar o modo com o que foram obtidas as comparações entre 
critérios (criação da Matriz comparativa do método AHP) e os julgamentos 
resultantes do cruzamento das alternativas de investimento versus os critérios 
constantes de cada cenário; estes foram obtidos através de reuniões realizadas 
entre dois representantes da empresa XPTO e o autor deste trabalho de 

Critérios Descrição dos critérios
Investimento Está relacionado ao capital investido para a alternativa escolhida.

Retorno Está relacionado ao percentual do retorno do capital investido.
Tempo Tempo necessário para retornar o capital investido.
Risco Está relacionado ao risco de mercado.

Investimento (faixa de valor) Retorno (%) Tempo (ano) Risco
Acima de R$ 200.000,01 Não há retorno Acima de 10 anos Risco elevado 0
de R$ 150.000,01 a R$ 200.000,00até 5% a.a. de 5 a 10 anos Risco moderado 1
de R$ 100.000,01 a R$ 150.000,00entre 5 a 10% a.a. de 3 a 5 anos Risco médio esperado 2
de R$ 50.000,01 a R$ 100.000,00 entre 10 e 20% a.a. até 3 anos Risco baixo 3
até R$ 50.000,00 acima de 20% Imediato Sem risco aparente 4

Critério Escala
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pesquisa, que de forma consensual chegaram aos resultados que serão 
apresentados a seguir:  
Para os cenários de Tendência (C1), Otimista (C2) e Pessimista (C3) foram 
realizadas as comparações par a par dos critérios sugeridos, quais sejam: 
Investimento, Retorno, Tempo e Risco, conforme prega o método de Saaty.  
 
Cenário de Tendência (C1) - Foi verificado que as comparações para a par 
estavam com a consistência necessária, tal fato foi testado através do Índice 
de Consistência (IC = 0,015) e da Relação de Consistência (RC=0,016), 
obedecendo aos princípios do método. A parametrização resultante desta 
análise foi: Investimento (6,9%), Retorno (56,4%), Tempo (22,5%) e Risco 
(14,3%). Este resultado pôde direcionar os gestores a planejarem 
investimentos onde, atualmente, com a retração de contratos pela Petrobras, 
seja importante priorizar percentual de retorno e tempo para retomada do 
capital, para que a empresa tenha fluxo possa se manter competitiva.  
 
Cenário Otimista (C2) – Assim como para o C1, foram realizadas as 
comparações par a par dos critérios para C2. Ocorre que, foram encontrados 
IC = 0,292 e RC = 0,325, resultando em uma matriz inconsistente, de acordo 
com Saaty (1991). Através de nova análise e com o auxílio do software 
disponível em bpmsg.com, foram realizadas mudanças nas relações Tempo x 
Retorno, Risco x Investimento, Risco x Retorno. Tais alterações resultaram 
em IC e RC = 0,000, por aproximação, atendendo, deste modo às premissas 
do método. A parametrização final foi composta de 12,5% para Investimento 
e Risco e; 37,5% para e Retorno e Tempo. No caso de um cenário totalmente 
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otimista esta solução também traduz uma realidade de mercado, em que 
balanceia a relação de risco versus retorno, tendo sua importância maior no 
retorno, já que é favorável diante de um cenário otimista.  
 
Cenário Pessimista (C3) – Similarmente aos cenários C1 e C2 foram 
realizadas as comparações par a par dos critérios já conhecidos. Foram 
encontrados IC = 0,641 e RC = 0,712, resultando em uma matriz 
inconsistente, de acordo com Saaty (1991). Através de nova análise e com o 
auxílio do software disponível em bpmsg.com, foram realizadas mudanças 
nas relações Tempo x Retorno, Risco x Tempo e Risco x Retorno. Tais 
alterações resultaram em IC = 0,038 e RC = 0,042, atendendo, assim às 
premissas do método. A parametrização final foi composta de 10,3% - 
Investimento; 26,4% - Retorno; 35,7% - Tempo e 27,5% - Risco. 
Ao analisar os resultados obtidos para o cenário pessimista, os gestores 
consideraram o maior risco envolvido nos investimentos e a sua necessidade 
de retorno rápido. Entenderam a necessidade da empresa se reinventar de 
forma abrupta no caso da concretização deste cenário.  

 
Todos esses cálculos são observados na Figura 15 - Priorização dos critérios para C1, 
C2 e C3 – Aplicação do método AHP. 
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Inv. Ret. Tem. Risco Autovetor PML Val Eigen 4,044
Inv. 1 1/5 1/5 1/3 0,3398 Inv. 0,071 0,115 0,043 0,045 0,069 n 4
Ret. 5 1 3 5 2,9428 Ret. 0,357 0,577 0,638 0,682 0,564 IR 0,900
Tem. 5 1/3 1 1 1,1362 Tem. 0,357 0,192 0,213 0,136 0,225 IC 0,015
Risco 3 1/5 1/2 1 0,7401 Risco 0,214 0,115 0,106 0,136 0,143 RC 0,016
Soma 14,00 1,73 4,70 7,33 5,1589

Inv. Ret. Tem. Risco Autovetor PML Val Eigen 4,877
Inv. 1 1/3 1/3 3 0,7598 Inv. 0,136 0,125 0,071 0,375 0,177 n 4
Ret. 3 1 3 1 1,7321 Ret. 0,409 0,375 0,643 0,125 0,388 IR 0,900
Tem. 3 1/3 1 3 1,3161 Tem. 0,409 0,125 0,214 0,375 0,281 IC 0,292
Risco 1/3 1 1/3 1 0,5774 Risco 0,045 0,375 0,071 0,125 0,154 RC 0,325
Soma 7,33 2,67 4,67 8,00 4,3853

Inv. Ret. Tem. Risco Autovetor PML Val Eigen 4,000
Inv. 1 1/3 1/3 1 0,5774 Inv. 0,125 0,125 0,125 0,125 0,125 n 4
Ret. 3 1 1 3 1,7321 Ret. 0,375 0,375 0,375 0,375 0,375 IR 0,900
Tem. 3 1 1 3 1,7321 Tem. 0,375 0,375 0,375 0,375 0,375 IC 0,000
Risco 1 1/3 1/3 1 0,5774 Risco 0,125 0,125 0,125 0,125 0,125 RC 0,000
Soma 8,00 2,67 2,67 8,00 4,6188

Matriz Normalizada

Quantidade de comparações = 6

Método da Média dos Valores Normalizados
Matriz Normalizada

Método da Média dos Valores Normalizados

Matriz Comparativa

Matriz Comparativa

CENÁRIO OTIMISTA (C2)

CENÁRIO DE TENDÊNCIA (C1)
Método da Média dos Valores Normalizados

Matriz Normalizada

Quantidade de comparações = 6

Matriz Comparativa
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Figura 15- Priorização dos critérios para C1, C2 e C3 – Aplicação do método AHP 

Fonte: Autor 
 
 
 
 

Inv. Ret. Tem. Risco Autovetor PML Val Eigen 5,922
Inv. 1 1/5 1/3 1/2 0,4273 Inv. 0,091 0,030 0,094 0,075 0,072 n 4
Ret. 5 1 2 1/5 1,1892 Ret. 0,455 0,149 0,566 0,030 0,300 IR 0,900
Tem. 3 1/2 1 5 1,6549 Tem. 0,273 0,075 0,283 0,746 0,344 IC 0,641
Risco 2 5 1/5 1 1,1892 Risco 0,182 0,746 0,057 0,149 0,283 RC 0,712
Soma 11,00 6,70 3,53 6,70 4,4606

Inv. Ret. Tem. Risco Autovetor PML Val Eigen 4,114
Inv. 1 1/5 1/3 1/2 0,4273 Inv. 0,091 0,048 0,132 0,143 0,103 n 4
Ret. 5 1 1/5 1 1,0000 Ret. 0,455 0,238 0,079 0,286 0,264 IR 0,900
Tem. 3 2 1 1 1,5651 Tem. 0,273 0,476 0,395 0,286 0,357 IC 0,038
Risco 2 1 1 1 1,1892 Risco 0,182 0,238 0,395 0,286 0,275 RC 0,042
Soma 11,00 4,20 2,53 3,50 4,1816

Quantidade de comparações = 6

CENÁRIO PESSIMISTA (C3)
Método da Média dos Valores Normalizados

Matriz Normalizada

Método da Média dos Valores Normalizados
Matriz Normalizada

Matriz Comparativa

Matriz Comparativa
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Etapa 7 – Definição da alternativa de investimento;  
Nesta etapa de aplicação da ferramenta proposta neste trabalho de pesquisa, cabe aos 
gestores avaliarem as possíveis melhores soluções para a serem consideradas no 
Planejamento Estratégico, para que desta forma seja alcançado o objetivo de apoio 
gerencial a decisão. 
Conforme exposto na descrição do modelo, Capítulo 3, os problemas de decisão 
podem ser discretos ou contínuos. Nesta etapa da aplicação do modelo proposto, as 
alternativas já foram propostas na Etapa 5, sendo, portanto, finitas ou discretas.  
É possível verificar no Figura 16, que no caso da ocorrência do Cenário de 
Tendência (C1) e de um Cenário Pessimista (C3), isoladamente, a melhor alternativa 
de investimento seria a busca de novos clientes (A2) e a manutenção dos serviços já 
oferecidos. Já no caso da ocorrência de um Cenário Otimista, a criação e oferta de 
novos serviços (A1) seria a melhor opção para investimento. Cabe ressaltar que é 
impossível criar um procedimento genérico de estruturação cuja aplicação possa 
garantir a unidade e validade do modelo concebido (GOMES; 2005, 2006), e como o 
objetivo deste trabalho é a proposição de um modelo que seja ferramenta de apoio 
para planejamento, considerar cenários de forma isolada tende a tornar o modelo 
teórico. Por esta razão, propôs-se a utilização dos Cenários Integrados (C4), com o 
intuito de se ter como base um cenário gerado a partir da contribuição de todos os 
outros, idealizados de maneira isolada, resultando assim em um cenário mais 
próximo da realidade.  
Por fim, ao observar o Quadro 9, que mostra a contribuição de cada par alternativa 
versus critério para cada cenário; e o resumo do produto dos valores absolutos 
escolhidos para cada alternativa pelo percentual priorizado em cada cenário.  Para 
este Cenário Integrado (C4), o que se pode notar é a maior pontuação é observada 
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para a alternativa de busca de novos clientes (A2) 
Cabe destacar que a decisão dos gestores para os investimentos com maior pontuação 
em cada cenário, levou em consideração o perfil mais arrojado destes. Por este 
motivo foi utilizado o tradicional método de análise Max-max, aonde é selecionado, 
em cada estado da natureza futuro, o melhor de cada alternativa, e posteriormente 
escolhido o melhor dos máximos (GOMES e GOMES, 2014). 
 

 
Figura 16 - Indicação da alternativa mais vantajosa para o C1, C2 e C3 

Fonte: Autor 
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 Quadro 9 - Indicação da alternativa mais vantajosa para os Cenários Integrados (C4) 
Fonte: Autor 

 
 
 
 
 
 
 

C1, Inv C1, Ret C1, Tem C1, Ris C2, Inv C2, Ret C2, Tem C2, Ris C3, Inv C3, Ret C3, Tem C3, Ris
2,3% 18,8% 7,5% 4,8% 4,2% 12,5% 12,5% 4,2% 3,4% 8,8% 11,9% 9,2%

A1 3 2 3 1 4 3 4 4 1 2 2 1 2,47
A2 3 3 1 3 4 3 4 3 1 1 3 2 2,68
A3 1 3 1 2 3 3 3 4 0 1 2 2 2,31

Resumo
CENÁRIO INTEGRADOS (C4)

Alt./%
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Capítulo 5 – Conclusão  
 

A partir da avaliação do presente estudo, foi possível concluir que o objetivo geral foi 
atingido, visto que foi elaborado um modelo para prospecção de cenários apoiado em 
abordagem AMD. O intuito foi de instrumentalizar uma atividade essencial para a 
sobrevivência das empresas, o Planejamento Estratégico, já que têm característica empírica, e 
depende da experiência e/ ou  interesse dos principais stackholders. Com esta integração de 
técnicas foi possível então  tratar a parcialidade e subjetividade, já que conta com métodos 
científicos para tal.  

Durante sua aplicação, em uma empresa de serviços de engenharia, foi possível 
observar benefícios externados pelos que se propuseram a aplicar a ferramenta proposta. 
Destaca-se também que a primeira etapa deve ser bastante explorada, para que se possa 
conhecer o contexto e o ambiente em que está inserido a empresa a ser estudada, tendo sido 
demonstrado de forma clara que esta etapa deve ser esgotada em possibilidades.   

Foram identificadas também limitações quanto  a avaliação de resultados do modelo, 
consequência deste ter sido aplicado em uma única empresa, pertencente a um único nicho.  
Caso este modelo fosse aplicado em outras empresas, este poderia ser validado com maior 
precisão; já para medir se este é adequado para a  redução dos riscos quando da aplicação do 
modelo, necessitaria de tempo, no caso específico do presente trabalho, 5 anos já seriam 
suficientes, visto que este foi o horizonte de tempo previsto.     

Merece destaque ainda pontuar o atendimento dos objetivos específicos propostos 
nesta dissertação:  

a) Desenvolver o modelo como ferramenta para auxílio no planejamento 
estratégico: O objetivo de desenvolver o um modelo de ferramenta para 
auxílio no planejamento estratégico foi atingido porque os gestores puderam ter 



90  

novas percepções e insights relacionados ao seu mercado, à sua empresa e à 
sua forma de gestão.  

b) Propor a combinação de uma técnica AMD com o planeamento de 
cenários futuros: A técnica AHP foi a escolhida para ser utilizada neste 
modelo, dadas características específicas desta técnica que vão de encontro 
com o objetivo do modelo e da interface com os usuários, tais como, 
possibilitar grande quantidade de julgamentos em problemas com muitos 
critérios e alternativas, possibilita a utilização de dados qualitativos e 
quantitativos, não ser necessário tratar os dados antes de sua utilização, 
possibilita decisão em grupo, dentre outras. 

c) Aplicar a ferramenta em empresa de serviços de engenharia, localizada no 
estado do Rio de Janeiro: conforme planejado no início deste trabalho de 
pesquisa. Não houve restrição de informações ou dificuldades para reuniões, ao 
contrário, houve interesse por parte da empresa pelo resultado final.  Ainda em 
relação a sua aplicação, pode-se perceber que a escala a ser desenvolvida para 
os critérios utilizados deve ser bem definida e como sugestão de melhoria, 
pode ser estudado uma maneira de padronização.  Foi notória a necessidade de 
equipe multidisciplinar nas etapas de fato, para que se esgotem as 
possibilidades frente diferentes pontos de vista do negócio estudado. 
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