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Resumo: As micro e pequenas empresas, especialmente as de base tecnológica, estão sujeitas 
a mudanças rápidas. Neste contexto, a abordagem estratégica torna-se um diferencial 
competitivo. Este artigo analisa a abordagem de cenários como meio de se estabelecer 
estratégias e seleciona a sistemática proposta por Van Der Heijden. Faz-se uma revisão 
bibliográfica do estabelecimento de estratégias através de cenários, com ênfase no modelo 
proposto por este autor. Descreve a sistematização em etapas a fim de facilitar sua 
implementação. Cada etapa foi avaliada em uma pesquisa-ação.  Para isso, foi utilizado 
como objeto de estudo uma pequena empresa de treinamento e ensino a distância (EAD). Em 
um contexto de rupturas tecnológicas, pretende-se demonstrar como os cenários podem ser 
um apoio ao planejamento estratégico sem a necessidade de dados históricos. Foram 
identificadas vantagens e oportunidades de aperfeiçoamento desta sistemática. Entre outras 
considerações, foi concluído que pode existir grande variabilidade nos resultados finais em 
função dos  pontos críticos observados. 
Palavras-chave: Cenários; planejamento estratégico;  micro e pequenas empresas; ensino a 
distância. 
 

1. Introdução 
Segundo Wright e Pereira (2004), o ambiente empresarial brasileiro é muito dinâmico e 

mutável, o que cria a necessidade de encontrar abordagens explícitas para lidar com a 
turbulência e com a incerteza.  

A competitividade está relacionada com o produto e a disputa de segmentos comerciais. 
Assim, as empresas investem em inovação buscando garantir sua sobrevivência ou ganhar 
novos espaços de mercado (BRANÍCIO, 2001). 

Van Der Heijden (2004) diz que é preciso que haja uma boa adequação entre a 
organização e o mundo que a cerca. O maior problema da análise do ambiente de negócios é 
lidar com a complexidade. Há muito a ser considerado. Seres humanos e organizações não 
agem em resposta à realidade, mas sim a uma versão própria construída internamente. Os 
sinais são filtrados, cognitivamente, por meio dos limites da amplitude de atenção e do senso 
de relevância. Em tempo de mudanças súbitas, a crise de percepção torna-se quase inevitável. 
O estudo dos cenários pode ajudar a entender as razões do sucesso de uma organização, 
articulando a idéia do negócio. Esta sistemática ajuda a romper os padrões habituais 
enxergando uma perspectiva mais abrangente, interpretando o presente e indo além do alcance 
de visão atual. Além disso, o autor observa que é possível esclarecer os muitos 
desenvolvimentos aparentemente não relacionados por meio de um raciocínio sistêmico. O 
autor complementa que os cenários podem apoiar decisões a longo e a curto prazo. A longo 
prazo, desenvolvendo um sistema organizacional mais bem preparado para resistir aos 
choques inesperados. A curto prazo, através de maior adaptabilidade, por uma observação 
mais hábil do ambiente dos negócios. Empresas como Shell e GE estão entre as pioneiras na 
utilização de cenários desde a década de 60. 



XIII SIMPEP - Bauru, SP, Brasil, 06 a 08 de novembro de 2006 

2 

Nestas últimas quatro décadas, o estudo de cenários não ficou restrito às grandes 
empresas. Bianchi (1998) tem salientado a importância da aplicação do planejamento de 
cenários em pequenas empresas. Acrescentam-se a este contexto as limitações inerentes às 
micro e pequenas empresas (MPEs) no processo de tomada de decisões. Oliveira (2003) 
reforça estas afirmações por meio de suas pesquisas realizadas com pequenas e médias 
empresas de base tecnológica em Santa Rita do Sapucaí - Minas Gerais. O autor concluiu que 
quase um quarto das empresas nem conhecia alguma técnica de avaliação de projetos. Ainda 
assim, 43% das empresas não empregavam nenhuma técnica formal para análise de 
investimentos.  

As MPEs podem ser afetadas positivamente ou negativamente pelas tecnologias, em 
especial, as de base tecnológica. Novas forças motrizes que nunca existiram podem estar 
presentes nesta nova conjuntura. Segundo Van Der Heijden (2004) e Schwartz (2000), os 
métodos de construção de cenários podem ajudar a organização a buscar e entender as novas 
variáveis.  

Resumindo, existe a necessidade das MPEs de base tecnológica incorporarem ao seu 
processo de decisão aspectos estratégicos, sendo o estudo de cenários uma alternativa. Assim, 
esta pesquisa tem como pergunta: É possível melhorar o planejamento estratégica de 
MPEs que atuam com inovações tecnológicas por meio do estabelecimento de cenários? 

O problema científico a ser pesquisado sugere que o método a ser aplicado é a pesquisa 
descritiva na forma de pesquisa-ação (DANE,1990). Assim, será realizada por meio da 
fundamentação teórica de estabelecimento de estratégias, cenários, descrição do objeto da 
pesquisa–ação, análise e conclusões. 
 
2.  O estudo dos cenários em  MPES 

O IBGE (1994) enquadra como micros e pequenas as empresas que têm os seguintes 
números de funcionários, segundo o quadro abaixo: 

Enquadramento Indústria Comércio/Serviços 
Microempresas Até 19 Até 9 

Pequena De 20 a 99 De 10 a 49 
Média De 100 a 999 De 50 a 99 
Grande acima de 1000 acima de 100 

QUADRO 1:  Censo cadastro IBGE/1994 -  rais/1997A  
 
Bianchi et al. (1998) consideraram o estudo de cenários como uma sistemática de 

orientação do aprendizado para pequenos e médios empreendimentos. Concluem que nem 
todas as pequenas empresas conhecem a dinâmica do seu dinheiro. Como o processo de 
cenários tem uma característica de aprendizagem organizacional, a MPE tem ganhos a longo 
prazo. Identificaram uma excessiva relutância em aplicar métodos para o planejamento.  

Schnaars e Ziamou (2001) alertam que a vantagem chave na construção de cenários 
está em empresas de todos os portes que garantem sua posição de mercado em tecnologias 
emergentes. Por meio de rotas alternativas, as empresas podem evitar muitos dos riscos 
associados a empreendimentos agressivos, enquanto crescem suas chances de retorno 
financeiro.  

 
3.   Inovações tecnológicas 

Na década de 80, Foster (1986) introduziu o conceito da curva “S” de produtos, 
demonstrando que produtos têm as fases de infância, explosão e maturação do processo 
tecnológico.  Como vemos na fig.1, a curva S é um gráfico da relação entre o esforço 
monetário despendido em melhorar um produto ou método e os resultados obtidos como 
retorno desse investimento. No início da curva, precisamos aplicar um esforço significativo 
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antes de obtermos os resultados. Uma vez passada a fase do aprendizado, começamos a ver, 
com muito pouco esforço aplicado, um expressivo progresso. Isso realmente não dura muito 
tempo - talvez alguns anos. A certa altura, começamos a nos aproximar dos limites da 
tecnologia e a perder fôlego. A questão é saber se haveria outra maneira de proporcionar ao 
cliente o desempenho desejado por ele.   

 
 

 
 
 
             Ruptura tecnológica 
  
 

 
 
 

FIGURA 1:  Ruptura Tecnológica (Breakpoint)  
Fonte: Foster (1986) 
 

As curvas “S” vêm quase sempre em pares. A divergência entre o par de curvas ‘S’ 
representa uma descontinuidade (Breakpoint). Assim, cria-se uma ruptura tecnológica. 
Raramente uma só tecnologia atende a todas as necessidades do cliente.   Para confundir as 
coisas, é difícil ver o que está acontecendo no momento em que as coisas estão ocorrendo, 
porque a maioria das empresas não mantém registro da produtividade tecnológica.   

3.1    Ensino a Distância (EAD) como uma ruptura tecnológica 
Guerra (2000) afirma que “o rápido crescimento das redes de computadores, entre elas 

a Internet, e o desenvolvimento de novos equipamentos e serviços que melhoram a 
capacidade de comunicação, criam uma sala de aula mundial, permitindo que o aluno 
pesquise a informação de seu interesse onde quer que ela se encontre, além de transformar 
drasticamente a relação professor-aluno, quebrando limitações de tempo e espaço”. 

Com base na leitura de vários autores, Coutinho (2003) definiu objetivamente que 
EAD é o “ensino/aprendizagem que ocorre quando alunos e professores estão 
geograficamente distantes um do outro”. Ainda afirma que, “diante das inovações 
tecnológicas comunicativas e informativas, as instituições de ensino tiveram, além de seu 
campo de atuação ampliado e uma maior proximidade com os competidores, uma maior 
concorrência entre eles. Portanto, diante desta maior concorrência, para que possam se 
destacar no mercado, elas necessitam se preparar estrategicamente”. 
 
4   A aplicação de cenários na formulação de estratégias 

4.1 Por que Planejar? 
O administrador que enfrenta problemas em suas empresas deve pensar a respeito da sua 

situação e tentar descobrir como mudar as coisas. O desenvolvimento de estratégias pode 
compreender um ou mais dos seguintes itens: reconhecimento de objetivos - seja por meio 
de imposição externa ou da dupla finalidade orgânica de sobrevivência e 
autodesenvolvimento; avaliação dos fatores organizacionais para o sucesso - inclusive da 
capacidade para mudar; avaliação do ambiente atual e futuro em toda a sua incerteza e 
ambigüidade; desenvolvimento de políticas para melhorar a adequação.  (VAN DER 
HEIJDEN, 2004) 

Desempenho 

Esforço 
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O planejamento estratégico também pode prevenir problemas futuros. Neste ambiente, os 
métodos de planejamento por cenários parecem ser uma sistemática de apoio adequada.  
4.2  Planejamento de Cenários: 

Godet (1993) explica que o futuro é múltiplo e diversos futuros potenciais são possíveis. 
Ao contrário da previsão tradicional de negócios, em que busca quantidades futuras do 

tipo “alta, média e baixa”, os cenários apresentam imagens alternativas de futuro.  
Schwartz (2000) diz que não é possível prever o futuro com um razoável grau de certeza. 

Os cenários são veículos que ajudam pessoas a aprender. São muito mais do que simples 
extrapolação das tendências presentes. 

Van Der Heijden (2004) diz que “são um conjunto de futuros razoavelmente plausíveis, 
mas estruturalmente diferentes. Uma vez escolhidos os conjuntos de cenários, todos terão a 
mesma chance de ocorrer”.  Como vemos na fig.2, o autor nos diz que os cenários devem ser 
construídos a partir dos elementos que compõem a situação atual: sua estrutura e suas 
incertezas. As variáveis qualitativas plausíveis devem ser inseridas nos cenários, compondo 
novas possibilidades de futuro. A partir daí, os cenários deverão ser testados pela idéia de 
negócio. O cerne da idéia de negócio é o sistema de competências distintivas, criado e 
explorado pela organização. Uma idéia de negócio pode abranger mais de um negócio, sendo, 
portanto, um conceito mais dinâmico que o negócio central.  

 
FIGURA 2:  O teste de cenários para a idéia de negócios.  
Fonte: Van Der Heijden (2004) 
 

Ainda segundo o autor, planejar cenários é mais do que inventar histórias sobre o futuro. 
A sua importância estende-se por uma ampla área de conhecimento organizacional, incluindo: 
a) Na etapa de pré-decisão: Cria conceitos e linguagem novos na organização; fortalece a 

qualidade da conversação estratégica; gerencia o foco de atenção da organização; torna a 
organização mais perceptiva em relação ao seu ambiente e, portanto, mais adaptativa; 
motiva a ação e a mudança; faz as pessoas pensarem. 

b) Na tomada de decisão: Considera a força da organização e as suas características na sua 
idéia de negócios; desenvolve capacitação e opções de portfólio; desenvolve estratégia; 
faz um julgamento sobre uma proposta; 

Trabalhando com esta última categoria de cenários, Schwartz (2000) faz algumas 
recomendações: 

a) É necessário cuidado ao usar três cenários, pois as pessoas tendem a identificar o 
do centro como o “mais provável”, desviando o raciocínio para uma alternativa 
única. 

b) Evitar a atribuição de probabilidades aos cenários, pois haverá tentação de fixar-
se no mais provável. O ideal é desenvolver um par de cenários de várias 
suposições a respeito do futuro. 



XIII SIMPEP - Bauru, SP, Brasil, 06 a 08 de novembro de 2006 

5 

c) É necessário atenção ao batizar os cenários. Os nomes devem transmitir a lógica 
dos cenários. Caso sejam marcantes e fáceis de decorar, então, mais chances 
terão de serem assimilados no processo de planejamento. 

Muitos autores propõem suas próprias sistemáticas. Para Schnaars e Ziamou (2001), 
olhando as construções de cenários em um nível mais agregado, muitas se enquadram nas 
mesmas quatro etapas: 

a) Gerar uma lista dos fatores e tendências que irão influenciar; 
b) Combinar as variáveis em grupos; 
c) Fazer a combinação das variáveis formando um cenário; 
d) Criar um planejamento estratégico para o Cenário; 

 
5.   A sistemática de Van Der Heijden 

Uma sistematização mais rica em detalhes pode aumentar as chances de uma 
implementação bem sucedida. Em função dos objetivos deste trabalho, aprofundaremos no 
estudo da sistemática de Van Der Heijden que trabalha com Lógica Intuitiva. O autor, em sua 
obra, não teve a preocupação de dividir em etapas. Suas idéias estão espalhadas em sua obra 
dificultando sua aplicação. Acredita-se que uma das contribuições deste trabalho é a 
sistematização em etapas que pode facilitar a implementação em MPE`s, apresentada a seguir: 

Etapas Citações e Comentários 
1 ) Definição da 
“Idéia de 
Negócio” 

A idéia de negócio é o modelo mental da organização para as forças que estão por 
trás do seu sucesso atual e futuro. O planejador de cenários, visando acelerar o 
aprendizado organizacional, precisa articular a idéia de negócio. Só depois de 
articulada, ela pode ser estudada, discutida, modificada e melhorada. (p.57) 
Participantes: planejadores de cenários e gestores. 

2 ) Análise do 
Posicionamento 
Competitivo da 
empresa 

O maior problema da análise do ambiente de negócios é lidar com a complexidade. 
Há muito a ser considerado. O que faria realmente diferença para nosso negócio? 
A resposta a pergunta [...] permite a identificação de várias incertezas vitais no 
ambiente de negócios. (p.84).[...]Essencialmente, qualquer projeto de estratégia 
trata da adequação entre organização e o seu ambiente. (p.129) 
Participantes: planejadores de cenários e equipe de gestão.  

3 ) 
Estabelecimento 
da “Agenda de 
Cenários” 

É uma lista de temas ou áreas de incerteza importantes sobre os quais a empresa 
está preocupada. Os temas ou áreas devem ser escolhidos de maneira mutuamente 
independente (ortogonais). Mais do que cinco temas ou áreas amplas tornaria o 
produto difícil de manejar cognitivamente”. (p.132) [...] O planejador de cenários 
deve começar pelas idéias dos clientes, intuitivas ou não, do que impulsiona (ou 
deveria impulsionar) o sucesso da sua organização. Isto pode ser feito através do 
processo de tempestade de idéias – brainstorming - ou entrevistas individuais e 
realimentações – feedback (p.119).[...] Uma das primeiras decisões da equipe é o 
alcance de previsão dos cenários, definindo o “Ano horizonte”:.(p.134). 
Participantes: envolve tanto o pessoal interno como externo.  

4 ) Organização e 
desenvolvimento 
do conhecimento 

Desenvolver conhecimento novo com base na agenda de cenário identificada é uma 
atividade para uma equipe. (p.154). O planejador deve tentar encontrar maneiras 
novas de conceber a área da agenda. (p.155).Atividades[...] neste estágio: Listar os 
padrões e tendências fundamentais; mapear os relacionamentos causais em 
diagramas de influência; listar as forças motrizes subjacentes; classificar as forças 
motrizes pela imprevisibilidade e pelo impacto na agenda estratégica; listar as 
questões derivadas [...](p.159)   
Participantes: planejadores de cenários, gestores e peritos convidados. 

5 )  
Estruturação dos 
Cenários  

O propósito do próximo passo é estruturar uma série de linhas históricas 
consistentes internamente que projetem o máximo possível do aprendizado obtido 
no projeto até aqui. Há uma série de maneiras nas quais isso pode ser obtido 
[...](p.163) 
Participantes: planejadores de cenários, gestores e líderes de negócio. 
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6 )  
Avaliando os 
cenários 

Dois tipos de testes: Quantificação dos cenários e “Teste do ator”. (p. 178) Na 
perspectiva interna deve-se questionar se a organização está equipada para 
sobreviver aos múltiplos futuros. Faz a revisão de sua capacidade e do seu 
portfólio; Na perspectiva externa deve-se questionar se a organização está 
desenvolvendo o negócio na direção correta, considerando o tipo de organização e 
o ambiente. Cria sua opção estratégica e faz a avaliação desta opção. (p.185) 
Participantes: planejadores de cenários, gestores e líderes de negócio. 

7 )  
Tomada de 
decisão e 
planejamento de 
ações 

A abordagem dos cenários no pressuposto que toda proposta tem aspectos 
atraentes e negativos, e que não há critérios absolutos para pesar um contra o 
outro. A premissa é que o futuro é incerto de uma maneira fundamental e que, além 
de um certo ponto, nenhuma quantidade de análise adicional lançará qualquer luz 
sobre o que possa estar acontecendo. Deve-se considerar múltiplos futuros que 
sejam igualmente plausíveis. [...] Portanto, as decisões sempre são 
compromissos[...](p.191/192) 
Participantes: gestores e líderes de negócio. 

QUADRO 2:  Resumo da sistemática de Van der Heijden, baseado na obra do autor. 
.  

  
5.1   Entrevistas 
 Lários (2003) alerta que “muitas pessoas possuem uma compreensão distinta e muito 
própria sobre como o mundo funciona, como as coisas são e por que são de um determinado 
modo”. Esse entendimento não costuma ser compartilhado, tratando-se de uma percepção 
particular de cada um. Assim, a partir da técnica de entrevistas e questionamentos, esperava-
se obter dos entrevistados “o que realmente sabiam mas não sabiam que sabiam”. Estes 
questionamentos serviram como um exercício do pensamento estratégico, bem como uma 
chave, essencial para o entendimento das percepções e do próprio pensamento estratégico de 
cada um dos envolvidos”.  Para a análise de cenários, a autora aponta como meio as 
entrevistas pessoais e não estruturadas, às quais os entrevistados respondem com suas 
próprias palavras. Entretanto, recomenda um roteiro prévio, uma lista de tópicos a serem 
abordados na entrevista. Como proposta, delimita-se a entrevista sob aspectos convencionais 
como política, economia, sociedade/mercado e tecnologia (PEST – politics, economics, 
society, technical).  Tais aspectos são considerados como condições externas ou forças 
externas.   
 Além dos fatores externos, na construção de cenários, Van Der Heijden (2004) 
acrescenta a análise de dados internos e sugere que podem ser feitas reuniões com todas as 
pessoas envolvidas, trabalhando em conjunto por um período de dois a três dias, idealmente 
fora do local de trabalho diário. Uma segunda opção para a coleta de dados, escolhida por este 
trabalho, é de “entrevistas individuais” através de um protocolo sugerido pelo autor. Yin 
(2001) observa que um protocolo deve conter o instrumento, procedimentos e regras gerais 
que devem ser seguidas. É uma das táticas principais para aumentar a confiabilidade da 
pesquisa e destina-se a orientar o pesquisador nesta tarefa 
 
6.    Objeto de pesquisa 

A questão motivadora desta pesquisa foi originada em uma pequena empresa que atua 
em Itajubá e Santa Rita do Sapucaí, ambas dentro do estado de Minas Gerais. A empresa é 
concessionária de uma instituição de ensino superior para a região e utiliza o EAD como seu 
principal serviço. Assim, tem o perfil de empresa de base tecnológica.  Por permitir a 
intervenção direta do pesquisador, criou-se um ambiente favorável à pesquisa-ação. 
 
6.1   Seguindo as etapas  
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A primeira etapa na sistematização de Van Der Heijden (2004) é definir a “idéia de 
negócio”. Esta etapa tem como objetivo esclarecer qual a fórmula atual do sucesso da 
empresa. Deve-se fazer uma série de entrevistas e/ou análises SWOT (iniciais das palavras em 
inglês: strengths, weaknesses, opportunities, threats) ou seja, uma análise dos pontos fortes, 
fracos, oportunidades e ameaças. Identifica-se a vantagem competitiva da empresa, fazendo 
uma listagem das razões pelas quais os concorrentes não têm conseguido imitar em conjunto 
as competências distintivas. Van Der Heijden (2004, p.64 e 73) sugere que a Idéia de Negócio 
seja representada explicitamente por um “diagrama de influências” visando a representar de 
forma genérica os elementos citados em contexto, mostrando as relações de causa e efeito 
entre variáveis-chave expressa por setas. Isto é feito com base nas visões expressas pelos 
gestores.  
 Analisando o objeto de estudo chegou-se ao seguinte diagrama: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
FIGURA 3 – Diagrama da idéia de Negócio da empresa baseado na obra de Van Der Heijden 
 

A segunda etapa é a “Análise de Posicionamento Competitivo”. Van Der Heijden 
(2004) diz que a análise do posicionamento competitivo da empresa envolve na totalidade ou 
em parte os seguintes passos: identificação dos principais clientes e sua diferenciação, 
incluindo a análise de segmentação de mercado; identificação dos principais concorrentes (no 
mesmo ramo ou potenciais); análise dos principais fatores na competição pelos custos e 
posicionamento dos concorrentes nesta dimensão; identificação dos perfis de resposta típica 
dos concorrentes; e finalmente, um resumo das principais ameaças futuras para a Idéia de 
negócio, oriundas do jogo competitivo. O autor alerta para o fato de que muitos gestores 
desconhecem a diversidade de pensamento de sua equipe de gestão e são surpreendidos pelo 
quê seus colegas têm a dizer sobre estratégia e longo prazo. É sugerida uma discussão 
estruturada entre a equipe de gestores. Como mostrado na fig. 4, um segundo diagrama deve 
ser feito representando a adequação entre o ambiente e a idéia negócio analisada 
anteriormente. 

A terceira etapa é o “Estabelecimento da Agenda de Cenários”. Segundo o autor, o 
objetivo desta etapa é chegar em uma lista de quatro ou cinco temas ou áreas de interesse. 
Nesta etapa é também definido o “ano horizonte”.  A base de conhecimento pode ser 
resultado de um conjunto entrevistas ou reuniões com todo o grupo. Para este planejamento de 
cenários da empresa, ficou estabelecido o ano horizonte de cinco anos. Para facilitar a coleta 
de dados optou-se pelo processo de entrevistas individuais. Por meio do protocolo sugerido, 

Necessidades da comunidade: 
• Capacitação profissional; 
• Empregabilidade; 
• Ascensão social e 

profissional 

Atratividade 
para a 

comunidade 

 
Recursos 

Competências distintivas: 
� Alta eficiência na comunicação 

com o público alvo; 
� Reputação; 
� Sensibilidade de mercado; 
� Agilidade; 

 
Vantagens competitivas: 
� Parceria com instituições de alto conceito; 
� Pioneirismo; 
� Qualidade em educação com baixo custo (Convênio / EAD); 
� Flexibilidade de tempo e local (EAD) 

 

 ++++    
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foram feitas doze entrevistas envolvendo o pessoal interno e externo. Foi possível chegar a 
seguinte lista de temas que estabelecem a agenda de cenários: 

O aluno / a estrutura / a concorrência  / os aspectos legais. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Legenda:   
 
 

FIGURA 4 – Diagrama da idéia de Negócio adequada ao ambiente baseado na obra de Van 
der Heijden 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

FIGURA 5 – Diagrama de Influência das forças motrizes, baseado na obra de Van Der 
Heijden 

Na quarta etapa faz-se a “organização e desenvolvimento do conhecimento”. As 
tendências e padrões fundamentais encontradas foram: crescimento da oferta de cursos 
formais e informais na modalidade EAD, aumentando a concorrência; diferenciação da 

Necessidades da comunidade: 
• Capacitação profissional; 
• Empregabilidade; 
• Ascensão social e profissional 
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com o público alvo; 
� Reputação; 
� Sensibilidade de mercado; 
� Agilidade; 

 

Vantagens competitivas: 
� Parceria com instituições de alto 

conceito; 
� Pioneirismo; 
� Qualidade em educação com baixo 

custo (Convênio/ EAD); 
� Flexibilidade de tempo e local (EAD) 
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concorrência por novos tipos de ofertas e nichos de atuação; o ensino de graduação e pós-
graduação torna-se mais acessível; o preconceito dá lugar ao conceito, consolidando a 
imagem real do EAD; e os aspectos legais sobre o EAD tornam-se mais claros. Ainda nesta 
etapa, as forças motrizes de maior impacto encontradas, classificadas em ordem crescente de 
imprevisibilidade, foram: a valorização da mão-de-obra (M.O.) no mercado de trabalho; a 
evolução e popularização da tecnologia no setor de comunicações; e os fatores políticos que 
atuam no setor. Entre outras, destacam-se como questões derivadas destas forças motrizes: 
avaliação dos profissionais capacitados pela instituição através da modalidade EAD no 
mercado de trabalho; modernização da infra-estrutura de comunicações no Brasil e, em 
especial, a infra-estrutura oferecida pela empresa; e a consolidação da atuação política 
brasileira com relação ao EAD. 

A quinta etapa é a estruturação dos cenários. Através do processo indutivo de 
cenários, foi possível agregar as narrações em cinco cenários. Estes cenários são parcialmente 
mostrados no quadro 3. Foram considerados em todos os cenários que os fatores considerados 
previsíveis seriam: a tecnologia mais acessível e a forte concorrência. As incertezas 
consideradas em todos os cenários são o nível de inadimplência e as variações dos custos 
envolvidos.  

Cenários Principais hipóteses 
1-Saturação do EAD Oferta de cursos EAD é muito maior que a demanda; 
2-Ascensão e queda Problemas com instituições sem a seriedade necessária acabam 

prejudicando a imagem do EAD; 
3- Estudando em casa A tecnologia se torna tão acessível que cresce a oferta e demanda 

de cursos formais sem a necessidade de centros conveniados;  
4- Problemas legais Aspectos legais que podem dificultar o desenvolvimento do 

projeto. 
QUADRO 3 – Resumo dos cenários trabalhados. 

Na sexta etapa optou-se em utilizar a avaliar a consistência dos cenários através do 
“teste do ator”. Isto é feito classificando os atores em quatro categoria como mostrado na 
fig.6. Os espectadores são os sujeitos interessados e uma “multidão” não afetada. Os atores 
são os jogadores interessados e os árbitros que não podem ser afetados. A equipe de 
construção de cenários deve colocar-se no papel dos atores e caminha pelos cenários, 
conferindo se o detalhe da linha histórica é consistente com o comportamento que poderia ser 
esperado de cada ator (VAN DER HEIJDEN, 2004, p.177). 

 
Interesse (demanda)   Espectadores    atores 

 
Interessados 

Sujeitos: alunos potenciais Jogadores: gestores do centro 
conveniado EAD 

 
Não-afetados 

“Multidão”: comunidade Árbitros: profissionais de 
ensino 

           
Poder 

FIGURA 6 – Diagrama do “Teste do ator” de Van Der Heijden, baseado na obra do autor. 
 
Finalmente, na sétima etapa os gestores da Empresa puderam tomar decisões com 

relação ao planejamento estratégico. Neste planejamento, os investimentos na estrutura 
ganharam maior importância. É recomendável que este processo seja refeito periodicamente. 

 
7.   Limitações  e sugestões para trabalhos futuros 

Este trabalho enfatizou as MPE´s que estejam envolvidas com rupturas tecnológicas. 
Fez-se uma pesquisa-ação focando um autor. Foi realizado um estudo de ordem qualitativa. 
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Como sugestão para trabalhos futuros, pode-se agregar análises quantitativas e a avaliação de 
outros autores correlatos. Para casos de microempresas com um único trabalhador, deve-se 
levar em conta a necessidade de duas ou mais pessoas envolvidas no processo, devido a 
natureza conversacional. 

 
8.   Considerações finais 

 
O método por cenários, como apoio ao planejamento estratégico, foi executado com 

sucesso no objeto de estudo. Acredita-se que poderá aumentar as chances de sobrevivência e 
desenvolvimento da empresa, especialmente no contexto de ruptura tecnológica. Em 
inovações, onde existe pouca ou nenhuma referência histórica, a abordagem de cenários 
ampliou a visão do momento presente e futuro da empresa.  

Verificou-se a possibilidade dos próprios gestores de MPEs usarem os cenários com 
poucas dificuldades. A simplicidade e rapidez nortearam as escolhas de opções deixadas pelo 
autor.  

A seguir, temos o quadro 4 que resume alguns pontos observados: 
Nº etapa Horas Avaliações 
1ª. etapa 3 hs Definindo a “idéia de negócio”: o processo de autoconhecimento da 

empresa não foi tão simples quanto parecia. Foi necessário aprofundar 
a análise A missão, objetivos e visão da empresa nunca haviam sido 
explicitados. 

2ª. etapa 2 hs Análise de posicionamento competitivo: Esta análise ficou mais 
complexa quando foram agregados os fatores externos. A lógica do 
negócio ficou mais clara. Foi positivo observar a afloração de pontos 
ocultos. 

3a. etapa 18 hs Estabelecimento da Agenda de Cenários: Esta foi a etapa mais 
trabalhosa. Foram doze entrevistas, gravadas e depois digitadas em um 
editor de texto. O ponto crítico foi a escolha das pessoas a serem 
entrevistadas. Há pouca orientação neste sentido.  

4a. etapa 6 hs Organização e desenvolvimento do conhecimento: Constatou-se ser 
verdadeira a afirmação do autor quanto ao possível cansaço das pessoas 
envolvidas nesta etapa. O ponto crítico foi o perito convidado. No 
entanto, sem a discussão e ajuda de outras pessoas, haveria muita 
dificuldade em chegar a bons resultados.  

5a. etapa 3 hs Estruturação dos cenários: Foi o ponto alto da sistemática. Foi 
possível visualizar o resultado obtido pelas etapas anteriores. 

6a. etapa 2 hs Avaliar a consistência dos cenários: houve uma tendência de 
desvalorização desta etapa. Porém, mostrou-se importante. 

7a. etapa 1 hs Planejamento estratégico: o esforço anterior fez com que as estratégias 
parecessem óbvias. Bastou que fossem colocadas no papel. 

QUADRO 4 – Pontos observados na pesquisa-ação 
 
Na terceira etapa foi observado que há pouca orientação para se escolher quem será 

entrevistado. Pode ser um ponto crítico porque o perfil dos entrevistados afeta diretamente o 
resultado final. É recomendável que o conjunto de entrevistados tenha representantes de todos 
os tipos envolvidos.  Na quarta etapa, a busca de um perito foi crítica em função do perfil 
necessário e dos recursos disponíveis pela empresa, apesar de ser somente uma 
recomendação.  

Como vantagens constatou-se que o processo demandou poucos recursos: o uso de um 
computador com um editor de texto e um gravador de fita cassete para as entrevistas.  Não 
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foram necessários dados históricos. Não foram necessários conhecimentos matemáticos e 
nenhum programa computacional específico. O maior investimento foi o tempo do 
pesquisador. Verificou-se a possibilidade dos próprios gestores de MPEs usarem os cenários 
com poucas dificuldades. A diversidade de visões por pessoas internas e externas ampliou a 
percepção anterior, confirmando a teoria. Obteve-se uma visão mais clara do contexto 
presente e futuro.  

Oportunidades de melhoramentos foram sentidas. Poderá existir variabilidade nos 
resultados finais em função dos pontos críticos apontados. A sistemática não garante que 
todos os sinais de prováveis futuros sejam identificados, pois depende da sensibilidade das 
pessoas envolvidas. A sistemática tem pouca orientação para a escolha dos entrevistados. É 
recomendável que o conjunto de entrevistados contenha representantes de todos os tipos 
envolvidos.  

Finalmente, é recomendável que a sistemática seja periodicamente refeita para que se 
perceba as mudanças no ambiente. A medida em que o método se tornar uma prática 
constante, maior poderá ser a colaboração que dos cenários ao aprendizado organizacional.  
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