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A Metodologia 

A metodologia de pesquisa de Cenários pode se resumir para 

quem estiver em seus primeiros passos neste caminho em 

duas abordagens fundamentais: o Método Delphi e a 

elaboração de cenários. O Método Delphi é baseado no 

princípio de que as previsões de um grupo estruturado de 

especialistas são mais precisas, por meio da busca de 

consenso, se comparadas às provenientes de grupos não 

estruturados ou individuais. A metodologia de cenários tem 

se consolidado como uma ferramenta de prospecção do 

futuro, avaliando futuros alternativos, suas possibilidades e 

a partir dessa visão definir ações para enfrentar esses futuros 

possíveis.  

 

Referencial Teórico 

Um cenário é na definição de Godet (1996) o conjunto 

formado pela descrição coerente de uma situação futura e 

pelo encaminhamento dos acontecimentos que permitem 

passar da situação de origem à situação futura. Cenários têm 

como foco assuntos e informações de grande importância 

para os tomadores de decisão, assim como elementos 

previsíveis e imprevisíveis do ambiente que afetam o sistema  
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em que a instituição está inserida (SCHOEMAKER; 

HEIJDEN, 1992); (SCHWARTZ, 2000). 

Grumbach (2005) esclarece que os estudos prospectivos não 

têm como objetivo prever o futuro e, sim, estudar diversas 

possibilidades de futuros viáveis existentes e preparar as 

organizações para enfrentar qualquer uma delas, ou até 

mesmo criar condições para que modifiquem suas 

probabilidades de ocorrência, ou minimizar seus efeitos. 

Em relação ao Método Delphi cabe destacar que para 

Grumbach (1997) e Linstone e Turoff (2002) o objetivo é fazer 

incidir os esclarecimentos de peritos sobre zonas de 

incerteza, evidenciar convergências de opinião e destacar 

consensos por meio de formulação de um problema; seleção 

de peritos e procedimento de consulta e exploração de 

resultados. 

Observa-se que apesar de serem comumente confundidos 

com previsões ou projeções, trata-se de estudos do futuro 

com abordagem completamente diferente. No contexto da 

inteligência competitiva, cenários prospectivos são 

considerados uma das ferramentas de análise mais 

importantes para a definição de estratégias em ambientes 

cada vez mais turbulentos e incertos (SCHOEMAKER 1995). 

As etapas  

Para Grumbach (1997) a construção de cenários possui as 

etapas conforme abaixo: (1) Definição do propósito, 

amplitude, horizonte temporal; (2) Histórico e situação atual: 

diagnóstico estratégico; (3) Fatos portadores do futuro; (4) 

Lista preliminar de eventos; (5) Método Delphi e impactos 

cruzados; (6) Geração de cenários exploratórios; (7) 

Interpretação e hierarquização de cenários. 
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A Técnica 

Segundo Schoemaker (1992), no tópico da Construção de 

Cenários, pode-se identificar os seguintes momentos: (1) 

definir o escopo. Corresponde à determinação do horizonte 

de tempo e o assunto mais relevante para a empresa neste 

período ; (2) identificar os principais grupos de interesse ; (3) 

identificar as tendências básicas e a avaliação da influência 

(positiva, negativa ou incerta) da tendência de cada variável 

relevante para o assunto selecionado, nos diversos ambientes 

(político, econômico, sociocultural, tecnológico, legal), 

definidas aqui como certezas relativas. (4) identificar as 

incertezas chave, os eventos incertos e que afetarão 

significativamente o assunto selecionado. Para cada incerteza 

devem-se identificar os possíveis resultados. 

Os passos da pesquisa são os seguintes: 

 

Assim, a finalidade de cenários exploratórios é ampliar a 

compreensão do contexto atual, identificar elementos 

potencialmente positivos e negativos e descobrir as conexões 

entre as várias forças e eventos que conduzem esse contexto, 

tendo como resultado uma melhor tomada de decisão. 

O ESTUDO DELPHI 
   

O Método Delphi é baseado 

no princípio da investigação 

qualitativa de um grupo de 

especialistas de uma 

determinada área, com vistas 

a prospectar o futuro e 

identificar tendências 

comuns desse grupo, 

servindo como base para 

insights e percepções de 

possibilidades futuras nas 

áreas investigadas.  

Caracteriza-se pela 

elaboração de um número 

restrito de questões, que 

serão tabuladas e replicadas 

em rodadas sequenciais a 

fim de se obter um consenso 

das tendências. 

Tem sido muito utilizada na 

área de prospecção 

tecnológica e mesmo na área 

de gestão de riscos de 

projetos. 

A abordagem de cenários se 

diferencia da previsão 

tradicional, no sentido de 

que não se busca “acertar” o 

futuro, mas sim, identificar 

futuros possíveis 

contribuindo para delimitar 

os espaços possíveis de 

evolução da realidade 

 

 

 


