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RESUMO
Atualmente, a empresa que for capaz de descobrir a vantagem competitiva de
seu respectivo mercado antes das demais, com certeza, será a que irá permanecer
e colher mais frutos por mais tempo em seus setores. Em se tratando de setores
dinâmicos e complexos como a indústria química de adesivos e selantes do Brasil,
obter alguma vantagem competitiva coloca a empresa em destaque no mercado. Ter
a oportunidade de enxergar as influências das principais variáveis sobre o negócio,
além de visualizar possíveis cenários futuros, isso pode-se estabelecer como uma
grande vantagem competitiva para as corporações.
Esta pesquisa apresenta como método o Pensamento Sistêmico e
Planejamento de Cenários (PSPC) adaptado pode ser aplicado como ferramenta
para análise de uma possível expansão de negócios de uma empresa de adesivos e
selantes do Rio Grande do Sul. O objetivo deste estudo é buscar os pontos
alavancadores e visualização de cenários futuros para uma análise de possibilidade
de expansão de uma marca de adesivos e selantes por meio de uma abordagem
sistêmica. Para tal desenvolvimento o método de pesquisa utilizado para a condução
desse estudo foi a Design Science Research com a criação de um artefato. A
finalidade deste artefato é para ser utilizado na categoria de problemas o qual este
estudo enfoca (análise de possibilidade de expansão de negócios).
A aplicação do Artefato proposto, irá gerar um modelo que contribuirá para o
entendimento das variáveis que cercam o setor e os resultados obtidos estão
descritos nos capítulos finais.
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1 INTRODUÇÃO
O desenvolvimento do comércio exterior e a velocidade do avanço
tecnológico estabeleceu a globalização econômica como uma certeza no atual
cenário mundial. A queda das fronteiras comerciais causado pelos processos de
abertura comercial está aumentando a percepção da elevação do grau da acirrada
competitividade no mercado. Atualmente, as estratégias de ação das organizações
estão sendo modificadas drasticamente e a gestão e o crescimento do negócio
torna-se cada vez mais complexa, visto que as empresas estão precisando gerir
seus interesses com uma atuação global, entretanto operando localmente. A
consequência da ampliação dos mercados colocou em evidência determinados
fatores que são verdadeiros pontos de restrições para o sucesso e expansão dos
negócios (CHIAVENATO, 2004). A necessidade de maior agilidade na tomada de
decisões, capacidade de visualização de cenários futuros, adaptação cultural dos
profissionais, respeito e compreensão das realidades locais podem ser considerados
como

pontos

de

restrições

para

o

sucesso

e

expansão

dos

negócios

(CHIAVENATO, 2004).
As empresas estão inseridas em um ambiente onde as mudanças ocorrem
em alta velocidade e com uma frequência muito alta. É nesse contexto empresarial
contemporâneo, que o desconhecimento do que o futuro reserva aliado a alta
velocidade de transformação, faz incidir as mudanças nos marcos fundamentais das
organizações. Seguindo essa linha de raciocínio, pode-se entender que até os
caminhos mais pensados e refletidos podem alterar-se de acordo com a modificação
do contexto.

Sendo assim, as estratégias das empresas estão cada vez mais

voltadas para as informações e dados que expressem, da melhor maneira possível,
as imaginações e intenções do futuro pesquisado que está por vir. Em virtude desta
visão para os dados do futuro, as projeções do passado e tendências do passado
estão sendo menos aproveitadas nos momentos de formulação de estratégias
(MOREIRA, 2005).
Segundo Ward e Schriefer (1998), o mundo real não é um conjunto de
condições estáticas que fornece marcos duradouros para o cenário futuro, mas sim
um sistema em constante evolução. O ambiente competitivo, social e político das
organizações são fatores que contribuem para o dinamismo e complexidade deste
sistema em constante evolução. O número de variáveis a serem estimadas e o
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próprio número de conexões entre estas variáveis define-se como complexidade, o
dinamismo, por sua vez, refere-se a quantidade de tipos e o grau de intensidade que
as variações podem ocorrer (WARD & SCHRIEFER, p. 140 1998).
Ambientes complexos e dinâmicos já fazem parte da realidade atual das
organizações. Uma maneira de enfrentar essa complicada realidade é por meio da
utilização de um método chamado Planejamento por Cenários. O objetivo deste
método é visualizar os prováveis cenários futuros, simulando-os sob o ponto de vista
positivo até o negativo, entende-se que não se pode garantir a visualização do futuro
com nível de certeza muito alto (SCHWARTZ, 2000). Contudo, com base nos
cenários e possibilidades projetadas, as empresas são capazes de definir com maior
propriedade qual será a direção de suas estratégias e ações para alavancarem as
vendas dos negócios (SCHWARTZ, 2000). Os resultados que podem ser atingidos
com o Planejamento de Cenários tendem a ser eficazes, pois buscam eliminar as
incertezas críticas do ambiente/cenário estudado e ao mesmo tempo geram uma
aprendizagem constante (HEIJDEN, 2009). Segundo Andrade et al. (2006), a
possibilidade de entender a realidade e as forças que a moldam podem ser feitas
por meio do método Pensamento Sistêmico e Planejamento de Cenários (PSPC). O
Pensamento Sistêmico é recomendado para reconhecimento de situações de
interesse, contexto histórico ou presente. Já a visualização de futuros possíveis faz
parte do método do Planejamento por Cenários. (ANDRADE et al., 2006)
O pensamento sistêmico pode ser um apoio muito importante para as
organizações que desejam compreender a complexidade dos ambientes em relação
as tomadas de decisões que envolvem o crescimento do negócio (DRUCKER,
1990). Os conceitos do pensamento sistêmico trabalham com um pressuposto onde
barreiras funcionais e visões compartimentadas podem ser eliminadas. (DRUCKER,
1990). A oportunidade de visualização das consequências das decisões tomadas
pelas empresas e como elas irão afetar o crescimento do negócio é uma das
principais características do pensamento sistêmico (DRUCKER, 1990).
O pensamento sistêmico somado ao planejamento de cenários pode formar
uma combinação de sucesso, sendo capaz de prover cenários sistêmicos
(MENEZES, 2008). As tomadas de decisões visando a expansão de um negócio,
podem ser realizadas através deste método buscando assim entender as principais
inter-relações das variáveis que afetam o desempenho de crescimento de um
negócio (MENEZES, 2008).
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Desta forma, este estudo procura, por meio da conexão entre o pensamento
sistêmico e planejamento de cenários desenvolver um modelo para apoiar a
empresa na identificação dos principais elementos alavancadores e composição de
cenários futuros para a análise de uma possível expansão da linha de produtos de
uma empresa química.

1.1 Problema de Pesquisa
A adaptabilidade é essencial para a sobrevivência das empresas neste
ambiente competitivo. O elevado nível de competição existente é consequência do
desenvolvimento socioeconômico por políticas e ações integradas (CRUZ E
ROSETO 2006). Segundo Chi (2010), a dinâmica, complexidade, diversificação e
hostilidade que compõe o ambiente de negócios são consequências da necessidade
de mudança, inovações tecnológicas e concorrência internacional. E a sobrevivência
das organizações em um ambiente com estas características está atrelado a um
bom posicionamento de mercado e implantação de estratégias eficazes (CHI, 2006).
A preocupação com o rumo dos negócios no futuro é a alma da sabedoria
empresarial (ACKOFF, 1970). A arte da visão de longo prazo e a tentativa de
entender os movimentos futuros do mercado é uma das grandes habilidades
requeridas nas empresas frente a esses ambientes incertos e turbulentos (MORITZ
et al, 2012). Segundo Ackoff (1970), hoje quando debatemos de futuro,
automaticamente, pensamos em cenários.
Para Schwartz (1998), as decisões tomadas pelas empresas hoje irão
apresentar seus efeitos em algum cenário futuro. Por isso o planejamento de
cenários permite coordenar a percepção de alternativas para o ambiente futuro.
A específica linha de produtos estudada, pertencente a multinacional gaúcha,
aspira crescimento e expansão no mercado brasileiro de adesivos e selantes. Tendo
isso em vista, a visualização de cenários futuros, entendimento das variáveis e
pontos alavancadores deste negócio irão fornecer subsídios para uma vantagem
competitiva. Consequentemente, isso irá ajudar a empresa a tomar ações
estratégicas com mais certeza a nível de futuro.
Seguindo o crescimento dos segmentos de construção civil e o mercado
moveleiro, esta específica linha de adesivos e selantes desta multinacional brasileira
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busca aos poucos consolidar ainda mais sua expansão nestes dois gigantes setores
da economia brasileira. A presença desta específica linha de produtos, apesar de
ser uma marca nova no mercado, tem por objetivo atingir uma expansão muito maior
desta marca, visto que seus mercados consumidores movimentam bilhões de reais
todos os anos na economia do Brasil (CONSTRUCHEMICAL, 2014).
Aspirando o objetivo de identificar os pontos alavancadores e visualizar
cenários futuros para o crescimento de negócios. Pode-se evidenciar a escassez de
periódicos nacionais e internacionais, de teses e dissertações de estudo que
aplicassem o pensamento sistêmico e planejamento de cenários (PSPC) como
sendo uma ferramenta de apoio para a análise de possibilidade de expansão de
negócios. Isso acabou sendo um fator importante na decisão de realizar esta
pesquisa.
1.2 Questão de Pesquisa
Neste contexto, os pontos destacados no Problema de Pesquisa acima, é que
emerge a seguinte questão de pesquisa que motiva este estudo: Como o PSPC
pode apoiar a empresa na identificação de pontos alavancadores e
visualização de cenários futuros para a análise de possibilidade de expansão
em uma nova linha de adesivos e selantes no Brasil?

1.3 Objetivos
Esta seção irá apresentar o objetivo geral deste trabalho de conclusão de
curso, como também os objetivos específicos a serem atingidos ao longo da
pesquisa.
1.3.1 Objetivo Geral
O objetivo geral desta pesquisa consiste na definição de um modelo para a
identificação dos pontos alavancadores e visualização de cenários futuros, por meio
do pensamento sistêmico e planejamento de cenários como sendo uma ferramenta
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de suporte para a análise de uma possível expansão de uma linha/marca de
adesivos e selantes no mercado brasileiro.
1.3.2 Objetivos Específicos
- Aplicação do Pensamento Sistêmico e Planejamento de Cenários de
maneira adaptada pelo autor.
- Desenvolvimento de um mapa sistêmico para identificação dos pontos
alavancadores e variáveis chaves para a organização em relação a uma
possibilidade de expansão de uma marca/linha de adesivos e selantes de uma
indústria química.
- Composição de cenários futuros para o mercado brasileiro de adesivos e
selantes.

1.4 Justificativa
Esta seção busca expor os motivos que justificam a realização desta
pesquisa. Busca-se apresentar estes elementos em três perspectivas diferentes: i)
justificativa da pesquisa para a empresa; ii) justificativa da pesquisa para a
academia; e iii) justificativa da pesquisa para o pesquisador.
1.4.1 Para empresa
A indústria química representa, aproximadamente, 3% do PIB do Brasil e o
segmento de adesivos compõe a divisão de segmentos da indústria química como
ilustra a figura 1 (ABIQUIM, 2014). Sua presença está nos mais variados segmentos
da economia, ou seja, é um agente agregador de diversas cadeias produtivas. Este
setor de adesivos e selantes, em especial, possui um vasto campo de aplicação,
tecnologias e uma elevada segmentação (ABIQUIM, 2014).
O desenvolvimento e crescimento do mercado de colas e selantes é
impulsionado pelos seguintes mercados consumidores: construção civil, automotivo,
embalagem, calçados, industrial em geral, moveleira, eletroeletrônica e mercado de
consumo (ABIQUIM, 2014). Os avanços tecnológicos constantes é um predicado

15

deste setor. Existem constantes pesquisas de novas tecnologias da química, por
meio de desenvolvimento incremental, em substituição de processos mecânicos de
junção por colagem e em aumento da eficiência dos processos de aplicação,
durabilidade da colagem e custos (ABIQUIM, 2014). Por conseguinte, os novos
avanços tecnológicos desenvolvidos nos adesivos e selantes acabam por aumentar
a abrangência deste setor ao desenvolver colagem de novos materiais, diminuindo
assim os impactos ambientais e à saúde e atendendo aos requisitos legais vigentes
(ABIQUIM, 2014).
Figura 1: Participação da Indústria Química no PIB Total do Brasil.

Fonte: Abiquim, 2014

Analisando a figura 2, constata-se que o mercado nacional de colas, adesivos
e selantes apresenta sinais claros de evolução, tanto em termos comerciais quanto
tecnológicos. Entre 2007 e 2013, as evidências são nítidas, pois o setor cresceu em
se tratando de toneladas comercializadas, aproximadamente, 30%, totalizou 251 mil
toneladas vendidas no ano de 2013. E existe uma projeção de 272 mil toneladas
para o ano de 2015.
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Figura 2: Volume de Vendas – Adesivos e Selantes (Em toneladas).

Fonte: Ceresana Research, 2013

A respeito da figura 3, percebe-se um crescimento agressivo, visto que o
setor cresceu em faturamento cerca de 49% entre 2007 e 2013, gerando receita de
aproximadamente US$ 800 milhões em 2013. Demanda estimulada, principalmente,
pelos mercados da construção civil, moveleira, de calçados e automotiva que de
certa forma acompanhou a então boa fase da economia nesse período (CERESANA
RESEARCH, 2013).

Figura 3: Volume de Vendas – Adesivos e Selantes (Em US$).

Fonte: Ceresana Research, 2013
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Sob a perspectiva da empresa, o pensamento sistêmico e planejamento de
cenários pode trazer contribuições importantes como: identificar os pontos de
alavancagens para a expansão do negócio, compreender os efeitos das variáveis
influenciadoras na expansão do negócio, antever cenários e projetar futuras ações
estratégicas como possíveis alternativas. Construindo assim, uma importante
vantagem competitiva para a empresa. A oportunidade de percepção de prováveis
comportamentos futuros, permite uma série de benefícios para as organizações,
como: avaliações de fusões, aquisições e investimentos, ações de estocagem e
entre outras estratégias que visem proteger a empresa das incertezas de cenários
futuros (MORANDI, 2008).
O presente estudo justifica-se pela possibilidade de estudar uma linha de
produtos de uma grande indústria do setor químico, por meio do pensamento
sistêmico e planejamento de cenários. A tentativa de identificação de pontos
alavancadores através do mapa sistêmico proposto e das composições de cenários
futuros que visam contribuir para a análise de possibilidade de expansão de uma
linha/marca de adesivos e selantes para o mercado moveleiro e de construção civil
do Brasil, ajudam a reforçar a justificativa deste estudo.
1.4.2 Para academia
Com intuito de contribuir com o meio acadêmico, esta pesquisa é justificada
pela averiguação de publicações científicas nacionais e internacionais visando
estimular o progresso das discussões no campo acadêmico relacionadas ao tema
em questão. Para tal, foi necessário conhecer a produção acadêmica existente
sobre o tema desta pesquisa. A busca sistemática em bases de dados acadêmicas
foi o processo escolhido, onde através de dissertações, teses e artigos adquiriu-se
conhecimentos necessários sobre o tema. O método proposto por Lacerda (2009) foi
adotado para efetivar esta busca, conforme é demonstrada na figura 5.
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Figura 5 - Procedimento adotado pelo autor para realizar a revisão sistemática
da literatura.

Fonte: Lacerda, 2009

A seleção das fontes de informação relacionadas ao tema de estudo é o
passo inicial para a utilização da sistemática de busca indicada. Por conseguinte,
foram selecionadas as bases de dados demonstradas no quadro 1.
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Quadro 1 - Bases de informação consultadas.
Macrobase

Bases de Informações
de Teses e
Dissertações Nacionais

Abrangência

Base
BDTD - Biblioteca Digital Brasileira de
Teses e Dissertações

Nacional
TEDE - Biblioteca de Teses e Dissertações
da Unisinos
Anais ENEGEP - Encontro Nacional de
Engenharia de Produção (1996 - 2014)

ABEPRO - Associação
Brasileira de
Engenharia de
Produção

Nacional

Google

Nacional

Google Acadêmico

Bases de
Informações de
Periódicos Científicos

Nacional

Scientific Eletronic Library Online (sciELO)

Internacional

EBSCOHost

Revista Produção Online

Fonte: Autor, (2015)

Após a definição das fontes de pesquisas, o passo dois resume-se a definição
das palavras-chave utilizadas nas buscas conforme exibe o quadro 2. O termo
“expansão de negócios” foi determinado para as fontes nacionais e o termo
“business expansion” foi determinado para as fontes internacionais. Palavras-chave
de ligação foram definidas também com a finalidade de identificar exemplos de
expansão de negócios na indústria química. Como também, a utilização de
pensamento sistêmico e planejamento de cenários na expansão de negócios. Um
detalhe importante que deve ser mencionado é que durante a busca as bases
“Academic Search Complete” e “Business Source Complete” foram selecionados na
base de dados da macrobase internacional EBSCOHost.
O resultado da pesquisa utilizando as palavras-chave definidas anteriormente
não se apresentou satisfatório, ou seja, foi necessário ampliar o número de palavras,
combinações e sinônimos. Isso acabou gerando uma segunda pesquisa que desta
vez proporcionou um número maior de estudos a serem examinados. O quadro 2
apresenta as novas palavras adicionadas.
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Quadro 2 - Termos utilizados nas bases consultadas.
Palavra Chave 1ª Rodada

Palavra Chave 2ª Rodada

Expansão de negócios + empresas
Expansão de negócios + indústria química
Expansão de negócios + planejamento de cenários
Expansão de negócios + pensamento sistêmico

Pensamento sistêmico e planejamento de cenários (PSPC)
Estudo prospectivo
Método sistêmico
Plano de expansão
Estratégia de expansão

Business expansion + companies
Business expansion + chemical industries
Business expansion + scenario planning
Business expansion + systems thinking

Systems thinking and scenario planning
Prospective study
Expansion Plan
Expansion Strategies

Fonte: Autor, (2015)

A definição dos índices de busca limitou-se as palavras-chave das obras
pesquisadas, citados no quadro 1. Definidos os critérios de busca em relação as
bases, as palavras-chave e as restrições, iniciou-se a varredura por publicações
relacionadas ao tema. As inúmeras combinações de termos e os resultados assim
obtidos estão resumidos nas tabelas seguintes.
A pesquisa realizada referente a tabela 1 está relacionada as bases BDTD
(Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações) e TEDE (Sistema de
Publicação Eletrônica de Teses e Dissertações) este último restrito a publicações da
UNISINOS. Há um ponto de atenção a ser informado em relação à pesquisa
efetuada na base BDTD (Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações)
utilizando a palavra-chave “estudo prospectivo” na busca por título. O resultado
desta pesquisa, em específico, gerou um resultado com número alto de publicações,
onde nenhuma acabou sendo selecionada para leitura na íntegra por se tratarem de
publicações especificamente voltadas para a área da saúde.
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Tabela 1 - Resultado quantitativo das buscas na macrobase de informações
de teses e dissertações nacionais.
Macrobase

Abrangência

Base

Busca por

Título

BDTD

Assunto

Base de
Informações de
Teses e
Dissertações
Nacionais

Nacional
Título

TEDE
(Unisinos)

Dados pesquisados

Artigos
localizados

Resumos
lidos

Artigos lidos na
integra

Pensamento Sistêmico e
Planejamento de Cenários

0

0

0

Estudo prospectivo

113

2

0

Método sistêmico

2

1

1

Plano de expansão

0

0

0

Estratégia de expansão
Expansão de negócios
+
empresas
Expansão de negócios
+
indústria química
Expansão de negócios
+
planejamento de cenários
Expansão de negócios
+
pensamento sistêmico
Pensamento Sistêmico e
Planejamento de Cenários
Estudo prospectivo

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

4

3

0

0

0

Método sistêmico

4

4

0

Plano de expansão

0

0

0

Estratégias de expansão

0

0

0

Expansão de negócios
+
empresas

16

4

1

Expansão de negócios
+
indústria química

1

0

0

Expansão de negócios
+
planejamento de cenários

0

0

0

Expansão de negócios
+
pensamento sistêmico

0

0

0

SUBTOTAL

140

15

5

Livre

Fonte: Autor, (2015)

Determinados artigos que foram selecionados na macrobase de Teses e
Dissertações acabaram sendo relacionados novamente na pesquisa feita na
macrobase Google, tornando-se assim repetidos. A ordem cronológica em que as
bases foram consultadas não é a mesma em que aparecem no trabalho.
Na Tabela 2, estão contabilizados os artigos encontrados na utilização da
macrobase ABEPRO (Associação Brasileira de Engenharia de Produção).

22

Tabela 2 - Resultado quantitativo das buscas na macrobase ABEPRO.
Macrobase

Abrangência

Base

Busca por

Artigos
localizados

Resumos
lidos

Artigos lidos na
integra

1

1

1

5

2

2

Método sistêmico

4

1

1

Plano de expansão

9

1

1

Estratégia de expansão
Expansão de negócios
+
empresas
Expansão de negócios
+
indústria química
Expansão de negócios
+
planejamento de cenários
Expansão de negócios
+
pensamento sistêmico
Pensamento Sistêmico e
Planejamento de Cenários
Estudo prospectivo

7

2

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Método sistêmico

0

0

0

Plano de expansão

0

0

0

Estratégias de expansão
Expansão de negócios
+
empresas
Expansão de negócios
+
indústria química
Expansão de negócios
+
planejamento de cenários
Expansão de negócios
+
pensamento sistêmico
Expansão de negócios
+
empresas
Expansão de negócios
+
indústria química
Expansão de negócios
+
planejamento de cenários

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

68

8

1

7

0

0

Dados pesquisados
Pensamento Sistêmico e
Planejamento de Cenários
Estudo prospectivo

ENEGEP

Palavra-chave

Título
ABREPRO Associação
Brasileira de
Engenharia de
Produção

Nacional

Assunto
Revista da
Produção
Online

Livre

7

0

0

Expansão de negócios
+
pensamento sistêmico

1

0

0

SUBTOTAL

109

15

8

Fonte: Autor, (2015)

O número de artigos selecionados relacionados ao tema na base ENEGEP
(Anais do Encontro Nacional de Engenharia de Produção) apresentou uma
quantidade maior do que o número da macrobase de Teses e Dissertações. Os
artigos que não tiveram seus resumos lidos, foram descartados, pois o título destas
publicações não estavam correlacionados ao assunto procurado. Até porque nesta
base do ENEGEP, não há a opção de busca somente por título e isso acaba
gerando um resultado de artigos mais abrangente. Na base Revista da Produção
Online, as pesquisas relacionas as palavras chaves não foram satisfatórias,
consequentemente não houve nenhum artigo selecionado. Coloca-se em evidência
a particular pesquisa livre efetuada nesta base, onde vinculou-se as palavras-chaves
“expansão de negócios” mais “empresas”, pois gerou um resultado de 68 artigos.
Entretanto, somente um artigo foi selecionado para leitura na íntegra e oito tiveram
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seus resumos lidos, os demais foram ignorados, porque destoavam do tema
procurado, visto que a procura das palavras chaves nesta base foi “livre” O critério
utilizado para exclusão de grande parte das publicações encontradas foi a leitura
dos títulos. Por meio deste critério o autor pôde deduzir se a publicação era a classe
de contexto desejado.

Na Tabela 3, estão contabilizados os artigos encontrados na base Google
Acadêmico.

Tabela 3 - Resultado quantitativo das buscas na macrobase Google.
Macrobase

Google

Abrangência

Nacional

Base

Google
Acadêmico

Busca por

Dados pesquisados

Título

Pensamento Sistêmico e
Planejamento de Cenários
Plano de expansão + empresa
Expansão de negócios
+
empresas
Expansão de negócios
+
indústria química
Expansão de negócios
+
planejamento de cenários
Expansão de negócios
+
pensamento sistêmico

SUBTOTAL

Artigos
localizados

Resumos
lidos

Artigos lidos na
integra

4

4

4

6

2

1

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14

6

5

Fonte: Autor, (2015)

Da macrobase Google, somente um dos artigos e/ou teses encontrados foram
selecionadas, pois os mesmos já haviam sido selecionados anteriormente na
macrobase de Teses e Dissertações. Na Tabela 4, estão contabilizados os artigos
encontrados na base nacional sciELO e na base internacional EBSCOHost.
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Tabela 4 - Resultado quantitativo das buscas na macrobase de informações e
periódicos científicos.
Macrobase

Abrangência

Base

Busca por

Nacional

Assunto

Base de
Informações de
Periódicas

Periódicos >
Revista Gestão &
Produção > Todos
os índices

Title

Internacional

Resumos
lidos

Artigos lidos na
integra

0

0

0

0

0

0

Método sistêmico

0

0

0

Plano de expansão

0

0

0

Estratégia de expansão
Expansão de negócios
+
empresas
Expansão de negócios
+
indústria química
Expansão de negócios
+
planejamento de cenários
Expansão de negócios
+
pensamento sistêmico
Expansão de negócios
Pensamento Sistêmico e
Planejamento de Cenários
Estratégia de expansão

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Plano de expansão
Systems thinking and scenario
planning
Prospective study

0

0

0

0

0

0

291

0

0

Expansion Plan

62

62

0

Expansion Strategies
Business expansion
+
companies
Business expansion
+
chemical industry
Business expansion
+
scenario planning
Business expansion
+
sytems thinking

102

102

4

204

9

0

3

0

0

1

1

1

1

0

0

SUBTOTAL

664

174

5

Pensamento Sistêmico e
Planejamento de Cenários
Estudo prospectivo

Título

SciELO

Artigos
localizados

Dados pesquisados

EBSCOHost

Abstract

Fonte: Autor, (2015)

A pesquisa das palavras chaves não demonstrou um resultado satisfatório na
base nacional sciELO. Desta forma, não houve nenhuma seleção de artigos nesta
base, uma vez que os resultados das pesquisas permaneceram no número zero de
publicações. Na procura de artigos internacionais, base EBSCOHost, foram
utilizadas as palavras-chave em inglês e selecionados 5 artigos relevantes que
foram utilizados como referência bibliográfica. Aprofundando em maiores detalhes
esta pesquisa na base EBSCOHost, constata-se que palavra-chave “prospective
study” apresentou um resultado muito similar ao da pesquisa realizada na tabela 1
com a palavra-chave “estudo prospectivo”. Resultado similar que gerou um número
alto de publicações voltadas para a área da saúde. Já, em relação as palavraschaves

“expansion

plan”,

“expansion

strategies”,

“business

expansion”

e

“companies” houve um resultado um pouco mais expressivo de número de artigos.
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Vale ressaltar que nesta busca foram selecionados também os campos/filtros
“revistas acadêmicas” e “journals” no “Source Type” a fim obter um foco mais
específico de publicações através deste filtro. O número de resumos lidos foram
maiores também, em contrapartida após a leitura dos resumos verificava-se que o
contexto do artigo selecionado não era o que se esperava.
O resultado total de todas as buscas em todas as fontes, de acordo com os
critérios descritos anteriormente, geram um somatório total de 927 arquivos
encontrados dentre artigos teses e dissertações. Após segregação deste número
total de arquivos, chegou-se até o número 210 de arquivos que tiveram seus
resumos e abstracts analisados. A última triagem restringiu ainda mais a seleção
dos arquivos, filtrando assim 19 arquivos para a leitura na íntegra. Os pretextos
explicativos para que se possa entender esta redução tão drástica de número de
arquivos encontrados em relação aos selecionados foram descritos ao longo deste
sub capítulo. Durante as análises de cada macrobase pesquisada o autor explicou
como procedeu em relação a seleção dos artigos.
As 19 publicações que foram analisadas na íntegra orientaram na construção
do referencial teórico desta pesquisa, apresentado no capítulo 2. O Quadro 3
caracteriza estas publicações.
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Quadro 1 - Publicações encontradas com a utilização do método de Lacerda (2009).
Título da Publicação

Autor (es)

Tipo

CENÁRIOS SISTÊMICOS: PROPOSTA DE INTEGRAÇÃO ENTRE
PRINCÍPIOS,
CONCEITOS E PRÁTICAS DE PENSAMENTO SISTÊMICOS E
PLANEJAMENTO DE CENÁRIOS

Gabriela Moreira

TCC/Disertação

UTILIZAÇÃO DO PENSAMENTO SISTÊMICO E PLANEJAMENTO POR
CENÁRIOS EM SETORES PRODUTIVOS: UMA APLICAÇÃO NO
SETOR DE VESTUÁRIO NA REGIÃO DO ALTO URUGUAI

Rosiane Serrano

Tese/Dissertação

DESENVOLVIMENTO DE UM MÉTODO TENTATIVO PARA
ESTIMATIVA DE VOLUMES DE EXPORTAÇÃO BRASILEIRA DE
CARNE DE FRANCO COM O AUXÍLIO DO PENSAMENTO SISTÊMICO
E DO PLANEJAMENTO DE CENÁRIOS

Lucas Morschbacher

Tese/Dissertação

PROPOSTA DE DESENVOLVIMENTO DE UM MÉTODO SISTÊMICO
DE FORMULAÇÃO ESTRATÉGICA INTEGRANDO PLANEJAMENTO
ESTRATÉGICO, PENSAMENTO SISTÊMICO E PLANEJAMENTO POR
CENÁRIOS

Felipe Morais Menezes

Tese/Dissertação

ELABORAÇÃO DE UM MÉTODO PARA ENTENDIMENTO DA
DINÂMICA DE PRECIFICAÇÃO DE COMMODITIES ATRAVÉS DO
PSPC: UMA APLICAÇÃO NO MERCADO DE MINÉRIOS DE FERRO

Maria Isabel Wolf Motta Morandi

Tese/Dissertação

ESTRATÉGIAS EMPRESARIAIS DE CRESCIMENTO NA INDÚSTRIA
FARMACÊUTICA BRASILEIRA: INVESTIMENTOS, FUSÕES E
AQUISIÇÕES, 1988-2002

Luís Carlos G. de Magalhães
João Carvalho Leal
Leandro Pinheiro Safatle
Adriana Pacheco Aurea
Frederico Andrade Tomich
Fernando Gaiger Silveira
Luiz Coimbra Barbosa
Bruno Ribeiro de Castro

Artigo

AÇÕES ALAVANCADORAS À PREPARAÇÃO DA COPA DE 2014 EM
PORTO ALEGRE, UMA COMPREENSÃO SISTÊMICA

Marcio Laenio Manoel Junior
Luis Henrique Rodrigues
Secundino Luis Henrique Corcini
Neto
Maria Isabel Wolf Motta Morandi

Artigo

Rosiane Serrano
Priscila Bonalume Paraboni
Luis Henrique Rodrigues
Diego Damasio de Lima
Gustavo da Silva Rocha

Artigo

PENSAMENTO SISTÊMICO APLICADO
NA VISUALIZAÇÃO DOS IMPACTOS DA
CRIAÇÃO DE UM NOVO CURSO DE
GRADUAÇÃO: UMA ABORDAGEM
SISTÊMICA

Izairton Oliveira de Vasconcelos
João Carlos Colmenero

Artigo

SCENARIO PLANNING: A TOOL FOR STRATEGIC
THINKING

Paul J. H. Schoemaker

Artigo

ASSOCIATIVISMO COMO ESTRATÉGIA DE EXPANSÃO

Irê Silva Lima
Andréia de Fátima Rodrigues
Gomes

Artigo

Eduardo de Aquino Lucena

Artigo

Júlio César Bastos de Figueiredo

Artigo

Maria Isabel Wolf Motta Morandi
Luís Henrique Rodrigues
Daniel Pacheco Lacerda

Artigo

Gabriela Moreira
Daniel Pacheco Lacerda
André Diehl de Deus

Artigo

O USO DO GRADIENTE GEOMÉTRICO
NA MINIMIZAÇÃO DO OVERTRADE

ADMINISTRAÇÃO ESTRATÉGICA NOS DIFERENTES
ESTÁGIOS DO MODELO DE CICLO DE VIDA ORGANIZACIONAL
PLANEJAMENTO ORIENTADO POR CENÁRIOS COM O USO DE
MODELOS CAUSAIS LINEARES E DIAGRAMAS DE ESTOQUE E
FLUXO
UMA ABORDAGEM SISTÊMICA PARA
VISUALIZAÇÃO DE PREÇOS DE
MINÉRIOS DE FERRO
PLANEJAMENTO POR CENÁRIOS E PENSAMENTO SISTÊMICO:
PROPOSTA DE UM MÉTODO SISTEMÁTICO
VISANDO A TOMADA DE DECISÕES ESTRATÉGICAS.
STRATEGIES FOR GROWTH
MARKET EXPANSION STRATEGY: DEVELOPMENT OF A CONCEPTUAL
MARKET EXPANSION DECISION SCORECARD
MARKET EXPANSION STRATEGY IN MULTINATIONAL MARKETING
EXPANSION STRATEGIES FOR GLOBAL COMPETITION

Peter M. Gutmann
Gary J. Robinson
William J. Lundstrom
Igal Ayal
Jehiel Zif
Rowland C. Chidomere
Chi. Anyansi-Archibong

Fonte: Autor, (2015)

Artigo
Artigo
Artigo
Artigo
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As publicações citadas no quadro 3 abordam alguns diferentes temas.
Pensamento sistêmico, planejamento de cenários, estratégias e expansão de
vendas e/ou negócios são os temas abordados, de acordo com seus respectivos
contextos e com determinados pontos de vistas das publicações mencionadas.
Estudos direcionados ao pensamento sistêmico e planejamento de cenários
(PSPC) voltados para o contexto empresarial foram encontrados na literatura.
Entretanto, artigos, teses ou dissertações focados em pensamento sistêmico e
planejamento de cenários (PSPC) voltados para a análise de expansão de negócios
e/ou empresas apresentou um resultado de pouca expressão nas buscas realizadas
de acordo com os critérios estabelecidos na revisão sistemática da literatura
apresentada no sub capitulo 1.4.2. O avanço do conhecimento deste tema nesta
específica perspectiva com o objetivo de utilizar o PSPC voltado para a análise de
expansão de negócios conforme sugerido pelo autor será uma contribuição para
academia. A carência de publicações encontradas relacionadas ao tema proposto,
justifica a presente pesquisa e sua contribuição para o meio acadêmico.
1.4.3 Para o acadêmico
Em

relação

ao

acadêmico,

a

possibilidade

de

enriquecimento

do

conhecimento através do estudo aprofundado de algumas teorias adquiridas ao
longo do curso de graduação de Engenharia de Produção. Ao mesmo tempo que o
aprendizado gerado durante o período de desenvolvimento da monografia resulta
em aumento de bagagem de informação absorvida, especificamente, em se tratando
da teoria e experiências práticas de pensamento sistêmico e planejamento de
cenários. Além disso, o presente estudo contribui para um maior entendimento sobre
a visão sistêmica dos negócios no meio corporativo.

1.5 Delimitações do Trabalho
Este trabalho não tem a pretensão de gerar como resultado o plano de
expansão de uma marca/linha de adesivos e selantes de uma indústria química. A
intenção pretendida é contribuir para o aprendizado da organização e construção de
cenários coerentes abrindo assim possibilidades para a elaboração e/ou ajustes da
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estratégia em relação aos cenários visualizados e aos principais pontos
alavancadores identificados.
Como a pesquisa será realizada focada em uma linha específica de produtos
de uma empresa do setor químico brasileiro, ela representará a visão das pessoas
que participam desta pesquisa. Ou seja, a mesma pesquisa poderá gerar resultados
distintos se realizada em outras empresas.
Na presente pesquisa também se optou pelo PSPC adaptado, alguns passos
do método sistêmico proposto por Andrade et al. (2006), não foram executados.
Segundo Borges (2013), adaptações ao método tradicional de PSPC proposto por
Andrade et al. (2006), estão sendo praticadas por diversos autores como Morandi
(2008), Silva (2012), Manoel et al. (2011), Borges (2012), Deus (2011), Menezes
(2008), Finger (2013), dentre outros. Os passos descritos a seguir são os que não
foram abordados:
a) Traçar os padrões de comportamento: esta etapa não foi realizada, pois as
pessoas envolvidas nesta específica linha de adesivos e selantes
possuem um nível de conhecimento similar em relação aos dados
históricos das variáveis desta linha de produtos na empresa. Para Andrade
et al (2006), esta etapa consiste na coleta de dados para a estruturação de
séries

históricas

das

variáveis

que

podem

originar

gráficos

e,

consequentemente, entendimento sobre o comportamento de longo prazo
das variáveis.
b) Modelar em computador: Andrade et al (2006) explica que esta etapa
permite a construção de modelos em softwares de dinâmica de sistemas.
Para a construção de modelos computacionais complexos em softwares,
exige-se um grande conhecimento do software. É um grande desafio criar
um modelo computacional que consiga interligar e transformar as
unidades de medidas das variáveis envolvidas para uma mesma unidade
base para que ocorra uma comunicação/interação coerente entre as
variáveis. A partir disso, esta etapa não foi executada por não ser um dos
objetivos do presente trabalho.
c) Reprojetar o sistema: O significado de reprojetar o sistema o planejamento
de alterações na estrutura com o objetivo de atingir os resultados
esperados, consequentemente considerando os impactos sistêmicos
destas modificações (ANDRADE et al., 2006). Esta etapa não foi
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executada, por não ser parte do escopo inicial deste estudo do autor e
devido ao espaço de tempo deste estudo ser, relativamente, curto para
verificar com propriedade os impactos sistêmicos na empresa.

Outra delimitação importante que deve ser enfatizada é que o autor não
seguiu o que método PSPC proposto por Andrade et. al (2006) recomenda na etapa
de identificação de modelos mentais, pois as percepções identificadas não se
caracterizavam como modelos mentais. O método proposto por Andrade et. al
(2006) especifica que nesta etapa de identificação de modelos mentais o primeiro
passo deve ser a identificação dos atores. Andrade et. al (2006) sugere a
identificação de 3 a 5 atores que atuem na questão estuda e em seguida descubra
quais agentes têm maior influência sobre a situação como ela se apresenta. E por
fim o segundo passo da identificação de modelos mentais é referente a exploração
dos modelos mentais, segundo Andrade et. al (2006). Neste passo, deve se
identificar o que está presente na mente de cada ator, ou seja, o que faz com que
ele haja de determinada maneira na realidade (ANDRADE et al, 2006).
1.6 Estrutura do Trabalho
O presente trabalho está estruturado em 5 capítulos. Na etapa inicial, o
capítulo 1 é formado pela introdução a qual aborda os aspectos que orientaram a
pesquisa: o problema, a questão de pesquisa, os objetivos, a justificativa, a
delimitação e a estrutura do trabalho.
O referencial teórico está descrito no capítulo 2, onde além dos artigos
selecionados pelo método proposto por Lacerda (2009) também foram feitas leituras
complementares e utilizados artigos e livros identificados nas referências dos artigos
selecionados com o objetivo que a revisão bibliográfica ganhasse robustez.
No capítulo 3 é exposto os procedimentos metodológicos para a elaboração
do trabalho tais como: método de pesquisa, justificativas para utilização do método
de pesquisa e método de trabalho.
O desenvolvimento do artefato proposto encontra-se no capítulo 4. Nesta
seção foi construído o artefato proposto, o qual é composto da estrutura sistêmica e
das visualizações de cenários futuros. A construção da estrutura sistêmica ocorreu
por meio das transcrições das entrevistas realizadas, onde é possível identificar os
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principais pontos alavancadores e as variáveis chaves para uma possível expansão
de negócio. Outra utilidade que o artefato pode proporcionar é a visualização de
cenários futuros que foi projetada neste estudo.
No capítulo 5 são apresentadas as conclusões da pesquisa e as
considerações finais.
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
A construção deste referencial teórico tem como base os artigos, dissertações
e teses lidos na íntegra selecionados por meio da revisão da literatura utilizada. Com
intuito de contribuir para um embasamento mais robusto neste referencial teórico
utilizou-se também livros e artigos seminais identificados nas referências dos artigos
lidos a partir da seleção nas bases de dados. Entende-se por publicações seminais
aquelas que eram mencionadas nas referências bibliográficas dos artigos
selecionados. Realizando o processo de leitura dos artigos e teses selecionados, é
possível identificar os autores citados e correlacionar suas produções ao tema deste
estudo. Sendo assim, os autores que possuíam algum vínculo com o tema desta
pesquisa, também foram lidos e selecionados para colaborar com este referencial. O
presente capítulo visa apresentar o embasamento teórico dos modelos (artefatos) já
existentes para análise de possibilidade de expansão que o autor selecionou. Como
também uma consistente revisão bibliográfica acerca de pensamento sistêmico e
planejamento de cenários.

2.1 Modelos (Artefatos) para a análise de possibilidade de expansão de
negócios
A seguir, estão relacionados as principais ferramentas/métodos que se pode
utilizar

para

a

análise

de

possibilidade

de

expansão.

As

seguintes

ferramentas/métodos descritos abaixo possuem a finalidade de prestarem suporte
para elaborar análises, diagnósticos, estudos de oportunidades, estratégias e planos
de ação.
2.1.1 Matriz SWOT
A matriz SWOT é focada para análise de forças, fraquezas, oportunidades e
ameaças. Considerada como uma ferramenta que possui a finalidade de analisar o
ambiente interno de uma organização em relação ao seu ambiente externo como
também o estudo de cenários (TARAPANOFF, 2001).
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Segundo Kotler (2000), a matriz SWOT é composta por quatro quadrantes,
onde cada quadrante e cada eixo possui um significado, conforme a figura XX nos
exibe abaixo.
Figura XX – Matriz Swot

Fonte: adaptado pelo autor a partir de Kotler (2000)

Focando a atenção para o eixo do ambiente interno percebe-se que neste
ambiente são relacionados os aspectos forças e fraquezas. Nestes dois quadrantes
as principais características tanto positivas quanto negativas são colocadas em
evidência e são o que diferenciam sua empresa do concorrente no atual momento
(KOTLER, 2000).
Direcionando o olhar analítico para o ambiente externo da empresa, os
quadrantes analisados agora são os de oportunidades e ameaças. Estes dois
quadrantes são ligados ao ambiente externo e procuram retratar sobre o
relacionamento da empresa com o mercado e meio ambiente. Traçar cenários
futuros também compete aos quadrantes de oportunidades e ameaças (KOTLER,
2000).
2.1.2 Matriz BCG
A Matriz BCG é voltada para a análise de portfólio de produtos de uma
empresa através de dois vetores: crescimento e participação de mercado. Na
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tentativa de entender a origem da sigla desta matriz desenvolvida por Bruce
Henderson. A sigla BCG é referente a uma consultoria americana Boston Consulting
Group (BCG) a qual Bruce Henderson desenvolveu a Matriz BCG em 1970
(AMBROSIO & AMBROSIO, 2005).
A premissa básica desta matriz trata-se de quatro categorias, separadas
conforme os quadrantes exibidos na figura XX abaixo:
Figura XX – Matriz BCG

Fonte: Ambrosio & Ambrosio (2005)

- Dúvida (Em questionamento): Representados por um ponto de interrogação
[?]. As características dos produtos que se encontram neste quadrante são: elevada
taxa de crescimento de vendas, pequena participação relativa no mercado e
necessitam de grandes investimentos para que venham no futuro a se
transformarem em produtos Estrelas e Vacas Leiteiras (AMBROSIO & AMBROSIO,
2005).

- Estrela: Representados pela figura de uma Estrela. As características dos
produtos que se encontram neste quadrante são: alta taxa de participação relativa
no mercado, alto crescimento de vendas e fluxo de caixa é quase neutro, pois
apesar de lucrativos os lucros necessitam de reinvestimento contínuo para dar
suporte ao seu crescimento (AMBROSIO & AMBROSIO, 2005).
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- Vaca Leiteira: Representado pelo cifrão [$] ou pela figura de uma Vaca. As
características dos produtos que se encontram neste quadrante são: geração de
receita constante para a empresa, grande participação no mercado, crescimento real
de vendas lento, visto que possui um baixo custo e alta rentabilidade, estima-se que
gere um excedente de caixa. Sem esquecer que os investimentos futuros são
reduzidos à medida que seu crescimento diminui (AMBROSIO & AMBROSIO, 2005).

- Cão de Estimação: Representados pela letra [X], pela figura de um Cão ou de
um Abacaxi. As características dos produtos que se encontram neste quadrante são:
baixa participação relativa no mercado, baixa taxa de crescimento de vendas, custo
relativamente alto em função do volume de vendas menor. A tentativa de
transformar um produto alocado neste quadrante envolve grande empenho e
possuem concorrentes de alta participação de mercado (AMBROSIO & AMBROSIO,
2005).
2.1.3 Modelo das Cinco Forças de Porter
Este modelo das cincos forças de Porter é uma ferramenta de suporte muito
utilizada pelos estrategistas. Este modelo das cinco forças criado, inicialmente, por
Michael Porter, é capaz de prover uma fotografia muito próxima da realidade atual
da organização no mercado.
Segundo Porter (1989), o desenvolvimento de uma estratégia empresarial que
compactue ao mercado que a empresa está inserida e com base nas regras da
concorrência, pode ser estruturada através de seu modelo das cinco forças. Uma
das principais finalidades deste modelo é a avaliação da competição entre
empresas, como também dar suporte para adaptar estratégias que propiciem um
melhor posicionamento da empresa dentro mercado que competem. Para isso tanto
o ambiente quanto as visões do micro e do macro do ambiente devem estar
relacionadas a estratégia competitiva da empresa.
As cinco forças propostas por Porter interagem com o modelo e que é
articulado de forma dinâmica. O modelo das cincos forças criado por Porter poder
ser visualizado na figura XX.
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Figura XX – Modelo das Cinco Forças de Porter

Fonte: adaptado pelo autor a partir de Porter (1989)

1. Novos entrantes: Segundo Porter (1986), quando uma empresa ingressa
em um novo mercado a ideia central é conseguir uma porcentagem do
share deste mercado a fim de que possa sobreviver. Quanto maior forem
as barreiras de entradas para as empresas no mercado maior será
dificuldade das mesmas permanecerem no mercado.

2. Poder de barganha dos clientes: Esta força se traduz na exigência dos
clientes por mais qualidade ao mesmo tempo que desejam um menor
preço por bens e serviços. Desta forma, a briga dos concorrentes é
elevada consideravelmente (PORTER, 1986).

3. Ameaça de produtos substitutos: O surgimento de produtos substitutos no
mercado podem afetar as negociações como também os ganhos das
empresas, visto que estes produtos desempenham funções equivalentes
ou parecidas (PORTER, 1986).

4. Poder de barganha dos fornecedores: Para Porter (1986), o fornecedor
pode ser considerado como uma fonte de poder, uma vez que existe a
possibilidade do fornecedor não fazer a mínima questão de trabalhar com
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sua empresa ou praticar preços muito acima do mercado para recursos
únicos.

5. Rivalidade entre concorrentes: Esta força é principal termômetro para se
saber a competitividade do mercado. Nem sempre o preço do produto é o
que causa a rivalidade e a competição, como também a inovação, tempo
de entrega, marketing e entre outros (PORTER, 1986).

O desempenho de uma organização é, constantemente, ameaçado por estas
forças visualizadas no modelo de Porter. Em contrapartida, a definição da estratégia
ser adotada é facilitada uma vez que se sabe as oportunidades descobertas no
mercado por meio do modelo das cinco forças (PORTER, 1986).
2.1.4 Matriz Ansoff
Originalmente, criada por Igor Ansoff, a Matriz Ansoff é composta em uma
matriz de dupla entrada, de dois eixos, sendo que um eixo consiste nos produtos
(atuais e novos) e outro eixo consiste nos mercados (atuais e novos). A principal
finalidade da Matriz Ansoff é a avaliação de oportunidades de crescimento para um
determinado negócio (ANSOFF, 1983).
Partindo do pressuposto de uma matriz de dupla entrada, a figura XX mostras
as quatro estratégias que podem ser praticadas.
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Figura XX - Matriz Ansoff

Fonte: adaptado pelo autor a partir de Ansoff (1983)

Quadrante 1 - mercado existentes x produtos existentes: Neste quadrante a
estratégia mais indicada a ser adotada é por meio da penetração de mercado. A
mudança de foco do perfil dos clientes deve ser a principal ação da empresa, uma
vez que a intenção é fazer os clientes ocasionais passarem a ser regulares e os
clientes regulares passarem a ser clientes fiéis do produto (ANSOFF, 1983).

Quadrante 2 - mercado existentes x produtos novos: Para Ansoff (1983), o
desenvolvimento de produtos é a estratégia ideal de acordo com a avaliação de
oportunidade da situação deste quadrante. Aumentar a gama de tipos de produtos
vendidos aos clientes regulares ao mesmo tempo que busca a intensificação dos
canais existentes de comunicação, agir desta forma é o que compete a empresa.

Quadrante 3 - mercados novos x produtos existentes: O desenvolvimento de
mercados é a estratégia a ser seguida. O papel da empresa neste caso é procurar
aumentar seu “share” de mercado através da conquista de clientes da concorrência,
oferecendo produtos existentes em mercados externos ou novas marcas do
mercado (ANSOFF, 1983).
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Quadrante 4 - mercado novos x produtos novos: De acordo com Ansoff (1983), a
estratégia de diversificação foi a direção tomada. As consequências de se optar por
pela estratégia de diversificação obriga a empresa a priorizar a comunicação, visto
que ela necessita dar explicações em relação aos seus novos produtos que estão
sendo inseridos em novos mercados com o intuito de aumentar sua credibilidade
perante a este novo mercado de clientes.

Uma das principais contribuições da matriz de Ansoff é que pode ser uma
considerada uma ferramenta muito útil de auxilio no planejamento estratégico de
empresas que estão buscando a expansão de mercados ou produtos (ANSOFF,
1983).
2.1.5 BSC
O BSC – Balanced Scorecard é uma ferramenta de estratégia que pode auxiliar
a organização. Na realidade, o BSC é um framework por onde a organização
consegue transformar suas estratégias em objetivos operacionais por meio da
composição de roteiros traçados para que os resultados nos negócios sejam
cumpridos e, consequentemente, performando conforme o nível desejado (KAPLAN
& NORTON 1997).
Segundo Kaplan & Norton (1997), o Balanced Scorecard é composto por cinco
macro desafios:
1- Tradução da estratégia em termos operacionais.
2- A organização deve estar alinhado à estratégia.
3- Transformar a estratégia em tarefa de toda organização.
4- Conversão da estratégia em processo contínuo.
5- A mudança dever ser mobilizada por meio da Liderança Executiva.

O BSC está apoiado a quatro diferentes perspectivas, conforme ilustra a figura
XX que totalizam um conjunto de 16 a 28 medidas diversificadas e estão baseadas
na estratégia global da empresa (KAPLAN & NORTON 1997).
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Kaplan & Norton, (1997, pg.26) coloca que:
“As quatros perspectivas do scorecard equilibram os objetivos
de curto e longo prazos, os resultados desejados e os vetores de
desempenho desses resultados, as medidas objetivas concretas e
as medidas subjetivas imprecisas.”

Figura XX

Fonte: adaptado pelo autor a partir de Herrero (2005)

- Perspectiva Financeira: Entende-se que esta perspectiva tem a função de
demonstrar se a estratégia adotada está auxiliando a melhoria dos resultados
financeiros (HERRERO, 2005).

- Perspectiva do cliente: Segundo Herrero (2005), satisfação de clientes,
conquista de novos clientes, retenção dos clientes, lucratividade de clientes e
participação de mercado são os resultados esperados de avaliação de valor da
empresa para os clientes-alvo.
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- Perspectiva dos processos internos: A geração de valor pelos clientes e a
superação de metas dos objetivos financeiros da empresa devem ser as
contribuições dos processos internos críticos e esta perspectiva tem a função de
identificá-los (HERRERO, 2005).

- Perspectiva do aprendizado e crescimento: De acordo com Herrero (pag. 30;
2005), “Verifica-se a aprendizagem, a obtenção de novos conhecimentos e o
domínio de competências no nível do indivíduo, do grupo e das áreas de negócios
estão desempenhando o papel de viabilizadores das três perspectivas anteriores.”

A importância do BSC está na concretização da estratégia organizacional em
uma resposta real, tirando-a do mundo da abstração. Além de, possuir
características com visão de futuro compartilhada e participativa, é um jogo
dinâmico, executável e factível.

2.2 Pensamento Sistêmico
Este subcapítulo descreve a respeito dos conceitos do Pensamento Sistêmico.
Os principais temas que compõe este subcapítulo são a abordagem histórica,
linguagem sistêmica, método sistêmico e, por fim, o PSPC proposto por Andrade et
al. (2006). Sem a compreensão teórica destes temas a construção do mapa
sistêmico e visualização de cenários futuros é prejudicada.
2.2.1 Abordagem Conceitual
Senge (2004, p. 40) consegue descrever de forma clara e genérica a
abordagem conceitual do Pensamento Sistêmico que:
“As nuvens ficam pesadas, o céu escurece, as folhas giram no
chão. Sabemos que vai chover. Sabemos também que, depois
da tempestade, a água da chuva alimentará os lençóis d’água,
a quilômetros de distância, e que pela manhã o céu estará
claro outra vez. Todos esses eventos estão distantes no tempo
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e no espaço, mas estão conectados em um mesmo padrão.
Um tem influência sobre o outro, uma influência que, em geral,
não é aparente. Só poderemos entender o sistema de uma
tempestade contemplando o todo, não uma parte individual do
padrão.”
Pode-se considerar que as empresas e outros feitos humanos também são
sistemas e suas conexões são por meio de fios invisíveis de ações interrelacionadas (SENGE, 2004). Este processo de ação, reação e influência das
conexões existentes pode muitas vezes levar anos para demonstrar algum tipo de
efeito em relação as outras (SENGE, 2004). Entende-se que a grande dificuldade
das empresas em resolver determinados e complicados problemas é devido a um
enfoque limitado sob o sistema, ou seja, a visão está direcionada, somente, para
uma parte do sistema e não ao todo, de acordo com Senge (2004). Seguindo esse
contexto, destaca-se o conceito de Pensamento Sistêmico tem como função
esclarecer os padrões como um todo e auxiliar a realizar mudanças efetivas, sempre
amparados a um quadro de referência conceitual e um conjunto de conhecimentos
(SENGE, 2004).
Para Senge (2004), o Pensamento Sistêmico é sustentado pelas outras quatro
disciplinas. A disciplina voltada para a construção de uma visão compartilhada é um
estímulo com o compromisso de longo prazo, já a disciplina que foca os modelos
mentais identifica nossas limitações quanto as formas atuais de ver o mundo
(SENGE, 2004). O objetivo da disciplina que trata da aprendizagem em equipe é
superar as perspectivas individuais, gerando uma visão do quadro como um todo. A
motivação pessoal pela aprendizagem contínua de como as ações afetam o mundo
é estimulada pela disciplina domínio pessoal (SENGE, 2004). Andrade et. al. (2006)
destaca que por meio destas disciplinas que são consideradas corpos de
conhecimentos é possível aprimorar as habilidades de aspiração, reflexão e
conversação, e conceituação, nos níveis individuais e coletivos (ANDRADE 2006).
Diversos métodos, ferramentas e princípios, são envolvidos pelo pensamento
sistêmico, todos visando examinar a inter-relação entre forças dentro de um sistema,
e vê-las como parte de um processo comum (SENGE et al.,1995). Segundo Senge
(1995), seu diversificado âmbito está ligado a inúmeras disciplinas e vai da
cibernética a teoria do caos. Entretanto, há uma ideia em comum em relação a
essas metodologias: “que o comportamento de todos os sistemas segue certos
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princípios comuns, cuja natureza está sendo descoberta e articulada” (SENGE et al.,
p. 83, 1995).
A importância do pensamento sistêmico e a forma que vem tornando-se como
uma linguagem para mostrar como alcançar resultados positivos nas organizações
(ANDRADE 2006). O objetivo destes métodos e ferramentas é buscar o
entendimento de como os processos complexos de realimentação podem gerar
padrões problemáticos de comportamento dentro de sistemas humanos de grande
escala e organizações (FORRESTER, 1961).
Segundo Andrade et al. (2006), a função essencial é processo analítico no
pensamento mecanicista. Nesta linha de raciocínio busca-se o entendimento dos
objetos delimitando claramente seu tamanho e decompondo-os em partes menores
e de mais simples compreensão (ANDRADE et al., 2006). O reducionismo é
movimento que visa decompor os elementos de maior simplicidade, mais
compreensíveis e de propriedades mais essenciais que o próprio todo (ANDRADE et
al., 2006). O atomismo é o movimento o qual busca pelo essencial também e parte
de uma determinada ideia onde haverá uma parte muito pequena, indivisível, cujas
propriedades desvendariam a complexidade intrínseca do todo (ANDRADE et al.,
2006).
O reequilíbrio das coisas e a maior ênfase ao todo do que a parte é que o
pensamento sistêmico prega, ao contrário do reducionismo e atomismo (ANDRADE
et al., 2006). Inicialmente, ele estabelece também uma fronteira de sistema, mas que
é “fraca” e mais ou menos arbitrária, para que os sucessivos entendimentos
posteriores possam determinar exatamente o que o escopo está falando (ANDRADE
et al., 2006). Isso permite a inclusão, durante o processo, de aspectos importantes,
como relacionamentos com o ambiente e com outros sistemas (ANDRADE et al.,
2006).

Andrade et al, (2006, pg.49) ainda coloca que:
“Num sentido amplo, o Pensamento Sistêmico pode ser
entendido como uma nova estrutura de referência conceptual
ou metalinguagem em desenvolvimento, alternativa à estrutura
conceptual clássica ou pensamento analítico. O Pensamento
Sistêmico tem por objetivo lidar com fenômenos e situações
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que requerem explicação baseada na inter-relação de múltiplas
forças ou fatores.”

Para Senge et al (1995), o pensamento sistêmico não é, somente, uma
ferramenta para solução de problemas como é visto por muitos. Ele acredita no
poder da linguagem transmitido pelo pensamento sistêmico, partindo de um
pressuposto onde as pessoas aumentam e alteram os modos como pensam acerca
de temas complexos (SENGE et al, 1995). “Nas línguas ocidentais, as construções
sujeito-verbo-objeto (onde A ocasiona B) tornam difícil falar sobre ocasiões em que
A ocasiona B ao mesmo tempo em que B ocasiona A, e ambos se inter-relacionam
continuamente com C e D” (MOREIRA et al, p.6, 2009; SENGE et al, 1995).
Diagramas de circuito causal, arquétipos e modelos em computador são ferramentas
do pensamento sistêmico as quais facilitam o discurso sobre inter-relações, porque
são fundamentadas no conceito teórico de realimentação (feedback) (SENGE et al,
1995). Com base neste conceito, crescimento, declínio, ou a caminhada natural para
um estado de balanço e equilíbrio são os efeitos causados em relação a estrutura de
canais pelos quais elementos de um sistema “alimentam”, ou seja, fornecem
informações e influência uns aos outros ao decorrer do tempo (MOREIRA et al,
2009; SENGE et al, 1995).
Pode-se entender o Pensamento Sistêmico como sendo uma ferramenta que
foi lapidada conforme o conhecimento evoluía ao passar dos anos onde se busca
explicar padrões e estimula uma visão para tentar modificá-los (SENGE, 2009). Para
Seligman (2005), é provável encontrar um caminho em que se possa compreender e
intervir na dinâmica de um sistema de modo que se obtenha sucesso nessa
intervenção. Por meio de ferramentas, métodos diversificados e princípios, a interrelação entre forças dentro de um sistema podem ser examinadas e vistas como
sendo partes de um processo comum (MOREIRA, 2005; SENGE et al, 1997).
A compreensão do pensamento sistêmico parte de um pressuposto que um
sistema não é somente a composição de suas partes, mas, com certeza, como estas
partes se inter-relacionam (ANDRADE et al., 2006). Os níveis de uma situação é um
bom exemplo de funcionamento do pensamento sistêmico (ANDRADE et al., 2006).
Para Kemeny et al (1997), a capacidade de visão simultânea dos quatros níveis:
evento, padrões de comportamento, estrutura sistêmica e modelos mentais, fornece
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uma vantagem para que está no ambiente organizacional. A “Metáfora do Iceberg”,
ilustrada na Figura XX, identifica os níveis citados.
Figura XX – Níveis de percepção da realidade

Fonte: Andrade et al (2006)
Andrade et al, (2006, pg. 94-95) sustenta a descrição dos níveis de percepção
da realidade da seguinte forma:
Primeiro nível – Eventos: ocorrem e são percebidos pelas pessoas
envolvidas. A visão de eventos constitui-se de uma visão fragmentada, ou seja,
parcial da realidade. Consequentemente, limitando a compreensão mais abrangente
das implicações das ações.
Segundo nível – Padrões de comportamento: os eventos são variações nos
padrões de comportamento mais profundos. A análise das tendências de longo
prazo e a avaliação de seus resultados se faz necessária a fim de que se possa
avançar o nível dos eventos. Neste segundo nível é caracterizado por problemas
identificados como recentes podem ser mais antigos.
Terceiro nível – Estrutura sistêmica: tem por função identificar e explicar os
fatores que estão causando as variações nos padrões de comportamento e suas
relações de causa e efeito.
Quarto nível – Modelos mentais: são os responsáveis pelas estruturas que os
seres humanos constroem. As ações reestruturadoras ocorrem através do
entendimento dos modelos mentais. Morandi et al.(2013) reforça a ideia que o
comportamento é gerado pela estrutura, deduz-se que os outros níveis são
influenciados pelo nível estrutura, conforme que os modelos mentais dos atores
influenciam o seu comportamento.
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Para Senge (2009), a evolução do aprendizado e prática do Pensamento
Sistêmico está atrelado, diretamente, com entendimento da linguagem sistêmica, a
qual é caracterizada pela utilização de símbolos, onde é possível, simular as
variáveis de um sistema e suas conexões (ANDRADE et al., 2006).
O subcapítulo seguinte trata-se sobre a linguagem sistêmica.

2.2.2 Linguagem Sistêmica
O Pensamento Sistêmico se expressa por meio da linguagem sistêmica
(SENGE, 2009). Neste subcapítulo serão abordados os conceitos da linguagem
sistêmica.
Os elementos centrais da linguagem são considerados variáveis, onde
representam partes ou componentes de um sistema (ANDRADE et al., 2006). Entre
as variáveis existe uma inter-relação nas quais é possível verificar a relação de
causa e efeito (ANDRADE et al., 2006). A classificação das variáveis divide-se em
independentes e dependentes. As variáveis independentes são a causa do efeito e
por sua vez as dependentes são o efeito, as setas é o que caracteriza a identificação
desta classificação (ANDRADE et al., 2006). O tipo de influência das variáveis
também divide-se em duas partes: diretas ou proporcionais e indiretas ou
inversamente proporcionais (ANDRADE et al., 2006). A influência direta é
representada por uma seta com a linha continua, já a influência da indireta é
caracterizada por uma seta com linha pontilhada (ANDRADE et al., 2006). Entendese a influência direta (linha contínua) ocorre quando um aumento da causa do efeito
(A) e consequentemente um aumento do efeito (B) (ANDRADE et al., 2006). Em
contrapartida, a influência indireta ocorre quando um aumento da causa do efeito (A)
gera uma diminuição do efeito (B) (ANDRADE et al., 2006). Pode-se compreender
melhor isso através da figura XX abaixo.
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Figura XX: Representação das influências entre as variáveis

Fonte: Andrade et al. (2006, p. 59).

As influências exibidas na figura XX ilustram os dois tipos de setas (contínuas
e pontilhadas) descritos anteriormente. A leitura da seta contínua, ou seja, da
influência direta é traduzida como - quanto maior a ingestão alcoólica maior a
sensação de descontração; e influência indireta - quanto maior a ingestão alcoólica,
menor é o grau de lucidez.
As variações ainda são complementadas pela relação de instantaneidade
entre as variáveis. É possível expressar uma percepção de tempo, visto que as
mesmas são caracterizadas por variação instantânea ou com atraso. A figura XX
exibe essa relação.
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Figura XX: Representação das influências considerando instantaneidade e
atrasos

Fonte: Andrade et al. (2006)

Fazendo a leitura da figura XX, entende-se que os efeitos imediatos ou
instantâneos não representam as relações com atraso, para uma melhor
compreensão volta-se ao exemplo citado na figura XX. Leitura do exemplo com a
relação de atraso: quanto maior o esforço físico, maior será a dor muscular após um
certo tempo (atraso).
Para Senge (2009), a linguagem sistêmica de modo circular, ao contrário
cadeias lineares de causa e efeito, evidencia que os as relações entre as variáveis
se repetem continuamente, melhorando ou piorando as situações, após se traçar os
fluxos de influências. Andrade et al, (2006) classifica em dois tipos básicos as
relações circulares:

relações circulares de reforço e relações circulares de

balanceamento. Andrade et al, (2006) sustenta que a principal função das relações
circulares de reforço é o processo de crescimento ou declínio exponencial. Em
contrapartida, a principal função das relações circulares de balanceamento é pelo
processo de equilíbrio ou limites de crescimento (ANDRADE et al., 2006). A Figura
XX apresenta um exemplo onde é possível visualizar de forma clara as relações
circulares de balanceamento e reforço.
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Figura XX: Enlace reforçador “R” e balanceador “B”

Fonte: Andrade et al. (2006)

Analisando a figura XX, pode-se fazer a seguinte leitura: Quanto maior é a
receita, maior será a tarifa do trem (enlace reforçador). Seguindo a leitura da
linguagem sistêmica, nota-se que quanto maior for a tarifa, menor será a vantagem
tarifária do trem, e por conseguinte maior será pela demanda por ônibus e,
consequentemente, reduzindo a demanda do usuário lindeiro do trem.
Quanto maior é a tarifa do trem, maior será a receita, formando assim um
enlace reforçador. Contudo, quanto maior for a tarifa, menor será a vantagem
tarifária do trem, resultando no aumento pela demanda por ônibus e diminuindo a
demanda do usuário lindeiro do trem. Por fim a leitura termina com a redução na
demanda total e na receita. Isso acaba gerando assim um enlace balanceador.
Entendido os conceitos da linguagem sistêmica e dos níveis de percepção da
realidade, o subcapitulo seguinte descreve a operacionalização do Pensamento
Sistêmico, conhecido como Método Sistêmico.
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2.2.3 Método Sistêmico
Andrade et al (2006, p. 94) introduz objetivamente e didaticamente o Método
Sistêmico:
“O método sistêmico é um conjunto de passos sistematizados
que nos leva a aplicar o Pensamento Sistêmico de maneira
organizada, de modo que a cada passo se atinjam resultados
que servem como entradas nos passos subsequentes. Com a
evolução do processo, aprofunda-se a aprendizagem sobre
uma situação de interesse. Com o uso do método, mantém-se
a direção aos objetivos intermediários e finais, e alcança-se um
subproduto maior: aprendizagem e desafio aos modelos
mentais

que

impedem

uma

visão

mais

ampla

e

a

sustentabilidade das soluções.”

O Método Sistêmico está descrito de maneira resumida e é composto por
nove passos, de acordo com a seguinte sequência abaixo.

a) Definir uma situação de interesse
A definição de uma situação de interesse e que tenha caráter de
importância para a empresa é o objetivo desta primeira etapa (ANDRADE
et al, 2006). Recomenda-se a definição de uma situação que pode ser
problemática tanto quanto de interesse estratégico para a empresa
(ANDRADE et al, 2006).
Andrade et al (2006) também sugere que o horizonte de tempo de
análise deve ser definido por um determinado ano no passado e um
determinado ano no futuro. Sendo que o passado representa o ponto de
partida da história a ser contada por eventos e o futuro sendo o horizonte
aberto para cenários.
A definição de questões norteadoras é outro ponto importante nesta
etapa. As questões norteadores são constituídas por perguntas onde suas
respostas irão medir o nível de atendimento aos objetivos (ANDRADE et
al, 2006). As perguntas e, principalmente, as respostas são uma espécie
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de termômetro do trabalho, pois por meio deles é possível situar-se o quão
longe ou próximo estamos do foco, além de possuir a utilidade de
balizadores de eventos e variáveis dentro do método (ANDRADE et al,
2006).

b) Apresentar a história por meio de eventos
Para Andrade et al (2006), nesta etapa a função principal é penetrar
o primeiro nível do Pensamento Sistêmico (Figura XX – Metáfora do
Iceberg), buscando assim eventos relevantes dentro do horizonte de
tempo estabelecido.
O compartilhamento de uma história é um resultado significativo
nessa etapa (ANDRADE et al, 2006). As visões parciais de uma história
são

impostas

pelo

pensamento

fragmentado,

consequentemente,

ampliando o escopo de visão e de domínio da história (ANDRADE et al,
2006).
A última parte desta etapa é a composição de uma lista ou tabela de
eventos, contendo as datas e as frases que os descrevem sucintamente
(ANDRADE et al, 2006).

c) Identificar as variáveis-chave
É possível realizar a identificação das variáveis que, realmente são
importantes, a partir da lista de eventos (ANDRADE et al, 2006).
Andrade et al (2006, p. 97) cita que: “Como um evento é uma
variação percebida no comportamento de pelo menos uma variável, cada
evento sugere pelo menos uma variável importante atuando na questão.”
A lista de variáveis chaves é o resultado desse passo, além de
serem as forças importantes em atuação na realidade (ANDRADE et al,
2006).

d) Traçar padrões de comportamentos
A coleta de dados para composição de séries históricas das
variáveis acontece nesta etapa (ANDRADE et al, 2006). Segundo Andrade
et al, (2006), o entendimento sobre comportamento de longo prazo das
variáveis gerados pelos gráficos são possíveis por meio das séries
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históricas. As

informações fornecidas por gráficos de longo prazo são

muito diferentes dos gráficos de curto prazo, como também as projeções
ficam mais claras e as tendências se apresentam de uma maneira mais
consolidada (ANDRADE et al, 2006). A avaliação do conjunto de padrões
de comportamento no todo produz uma aprendizagem qualitativa muito
superior (ANDRADE et al, 2006).
Esta etapa representa o segundo nível do Pensamento Sistêmico
(Figura XX – Metáfora do Iceberg).

e) Desenhar o mapa sistêmico
A identificação das relações casuais entre os fatores, partindo do
princípio onde a comparação das curvas, hipóteses preliminares, intuições
e conhecimento especializado a respeito das influências recíprocas e
assim construindo a estrutura sistêmica, é o principal objetivo deste passo
(ANDRADE et al, 2006).
Esta etapa representa o terceiro nível do Pensamento
Sistêmico (Figura XX – Metáfora do Iceberg).

f) Identificar os modelos mentais
A identificação dos modelos mentais presentes é a função desta
fase (ANDRADE et al, 2006). Além do levantamento de crenças ou
pressupostos que os atores-chave mantêm em suas mentes como
também a influência gerada sobre seus comportamentos, gerando assim
as estruturas do mundo real (ANDRADE et al, 2006).
É identificado, nesta etapa, os principais atores como também seus
modelos mentais que mais afetam a realidade (ANDRADE et al, 2006). A
opção de adicionar os modelos mentais ao mapa sistêmico como sendo
novas variáveis é facultativa (ANDRADE et al, 2006).

g) Realizar cenários
Andrade et al (2006, p. 99) alega que: “O método sistêmico é
adequado para reconhecer uma situação, seja seu contexto histórico, seja
seu estado presente. Porém, quando se trata de visualizar cenários futuros
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alternativos descobrimos que a metodologia de Cenários é a mais
adequada.”
A visualização dos seus possíveis desdobramentos de cenários,
servem, especialmente, para desafiar modelos mentais instituídos a
respeito do futuro (ANDRADE et al, 2006). Os eixos dos cenários são
encontrados através da fontes de reflexão das incertezas críticas e
tendências predeterminada (ANDRADE et al, 2006).

h) Modelar em computador
O processo de construir modelos em softwares de Dinâmica de
Sistemas é chamado de modelagem computacional que tem como objetivo
o desenvolvimento de micromundos gerenciais (ANDRADE et al, 2006).
As aprendizagens geradas pelos testes de estratégias é o que se pode
fazer nesta etapa, caso fosse de outra forma, seria mais arriscado e
demorado (ANDRADE et al, 2006).
O mapa sistêmico e os cenários são as duas entradas básicas da
modelagem computacional (ANDRADE et al, 2006). O mapa sistêmico
fornece uma ideia inicial sobre o escopo de modelagem, onde se define o
conjunto de variáveis e inter-relações que irá compor o modelo, conforme
a finalidade do estudo (ANDRADE et al, 2006). Por sua vez, o painel de
controle do modelo será composto pelas variáveis de entrada e saída que
foram identificadas nos cenários (ANDRADE et al, 2006).
A possibilidade de modificar parâmetros ou simular a passagem do
tempo, como também a avaliação das influências mútuas de uma maneira
dinâmica, é a grande vantagem do uso do computador. (ANDRADE et al,
2006). Sendo assim possível reavaliar os modelos mentais, uma vez que o
computador oferece um ambiente com margem para tentativas e erros,
caracterizando a principal função da modelagem (ANDRADE et al, 2006).

i) Definir direcionadores estratégicos, planejar ações e reprojetar o
sistema.
Para Andrade et al, (2006), elaborar caminhos estratégicos úteis
para serem usados como entrada no planejamento estratégico significa
definir direcionadores estratégicos. Ações planejadas trata-se de um plano
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de projetos e ações, onde o objetivo é alavancar o sistema e indicar a
direção para o destino desejado (ANDRADE et al, 2006). Planejamento de
mudanças na estrutura tendo em vista alcançar os objetivos desejados e
levando em conta as consequências sistêmicas dessas modificações, é o
que se chama de reprojetar o sistema (ANDRADE et al, 2006).

2.3 Planejamento de Cenários
Projetar e imaginar o futuro de curto tanto quanto de longo prazo é uma
característica da natureza humana (ANDRADE et al, 2006). Os processos de
pensamento de longo prazo e de prospecção de cenários são cada vez mais
importantes neste século XXI, devido a imprevisibilidade e incertezas do nosso
macro ambiente (MORITZ et al, 2012)
Segundo Moutinho (2006), tomar decisões conhecendo o futuro é uma
característica própria da atividade humana, por isso a utilização de várias
ferramentas e abordagens que abrangem desde a simulação computacional,
técnicas de estatísticas de análise de tendência até a construção de cenários.
Moutinho (2006) ainda continua que o fato de conhecer o futuro não significa
advinha-lo, então o Planejamento por Cenários não possui a intenção de desvendar
qual será o verdadeiro futuro. A definição de estratégias robustas que se adaptem
ao maior número de cenários possíveis por meio da construção de inúmeros
cenários dentro de um contexto plausível, é a principal finalidade do Planejamento
por Cenários (MOUTINHO, 2006).
Conforme Moutinho em Andrade et al, p. 176 (2006) cita que:
“Porém conhecer o futuro não significa adivinhá-lo. A
abordagem que adotamos – o Planejamento por Cenários –
não tem como objetivo descobrir qual será o verdadeiro futuro.
Não é um exercício de previsão e de adivinhações. Sua
finalidade é construir inúmeros cenários igualmente plausíveis
de acontecer, para, com base neles, definir estratégias
robustas do presente, isto é, aquelas estratégias que se
sustentam em um maior número de cenários. Para que esse
teste seja possível, cada cenário deve diferir significativamente
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dos demais, para facilitar o exercício de presenciar futuros
diferentes.”
Este subcapítulo expõe, o método de Planejamento por Cenários proposto por
Schwartz (2000), onde são apresentadas as etapas e algumas abordagens sobre o
método contextualizando a visão do autor.
2.3.1 Planejamento por Cenários sob a visão de Schwartz
A

complexidade,

imprevisibilidade,

dinamismo

do

atual

mundo

contemporâneo traz cada vez mais dificuldades para o Planejamento por Cenários,
uma vez que procura realizar abordagens sobre o futuro e seus consequentes
resultados para as empresas (SCHWARTZ, 2000). O conhecimento das variáveis
significantes que desdobram o presente é um fator importante para as lideranças
que definem os próximos passos das organizações (SCHWARTZ, 2000). Já
conhecendo afundo quem são essas variáveis e quais os seus possíveis
comportamentos esperados consegue-se ajustar a estratégia da empresa em tempo
hábil, contudo, não se pode estimar com um nível de certeza alto qual será o
ambiente que estará inserida a organização, por isso a construção de vários
possíveis cenários para auxiliar nesse processo de conhecimento e aprendizagem
(SCHWARTZ, 2000).
Segundo Moreira, p. 34-35 (2005) cita que:
“Em um processo de construção de cenários, elaboram-se e
consideram-se em profundidade, vários possíveis futuros.
Assim, os cenários (todos juntos) servem como ferramenta
para ordenar as percepções dos envolvidos. O objetivo não é
escolher um futuro mais provável e apostar nele ou adaptar a
empresa a ele, tampouco escolher um preferido e esperar que
aconteça. Busca-se tomar decisões estratégicas que alcancem
o maior número de possíveis futuros.”
Planejamento de cenários possui características diferentes de outros métodos
de planejamento como planos de contingência, análises de senilidade e simulações
de computadores (SCHOEMAKER, 1995). Schoemaker (1995) afirma ainda que a
vantagem do planejamento de cenários é o conjunto de incertezas que é capaz de
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abranger, analisar e variar ao contrário dos demais métodos onde analisa-se uma
incerteza de cada vez e mantém as demais incertezas constantes.
O método de Planejar por Cenários selecionado neste estudo foi desenvolvido
por Schwartz (2000), neste método o autor descreve que é viável desenvolver o
processo de cenários tendo uma abrangência ampliada sobre as variáveis
pesquisadas, abrindo assim oportunidade para modificações nos modelos mentais
vigorantes.

Schwartz (2000) propõe o método do Planejamento por Cenários, o qual
conseguiu acumular experiências importantes em trabalhos desenvolvidos na Royal
Dutch/Shell e, posteriormente, na empresa fundada por ele, a Global Business
Network (GBN). O método proposto pelo autor é composto de oito passo e é descrito
resumidamente por Andrade (2006) conforme segue abaixo.

a- Identificar a questão central ou a decisão central: para iniciar o trabalho,
estabelecesse a decisão ou o foco interno de interesse. O processo é
realizado de “dentro para fora”, a partir de uma demanda da própria
organização.

Considerações

sobre

o

ambiente

são

realizadas

posteriormente;
b- Identificar os fatores-chave no ambiente local: os fatores-chave ou os
indicadores que evidenciem o sucesso ou o fracasso da decisão são
listados nesta etapa;
c- Identificar as forças motrizes: neste passo, listam-se as principais forças
motrizes capazes de influenciar os fatores-chave. Algumas terão
tendências

predeterminadas,

entende-se

que

estas

forças

predeterminadas terão um visão clara em relação ao que pode ocorrer no
futuro. Em contrapartida, as incertezas críticas, entende-se que estas
forças não possuem uma visão clara de seu desdobramento futuro. Neste
contexto, as forças motrizes locais e globais nas dimensões política,
econômica, demográfica, científica, tecnológica, social e ambiental são
identificadas.
d- Hierarquizar por Importância e Incerteza: classificar por ordem de
importância, ou seja, hierarquizar as forças motrizes identificadas e
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selecionadas, para que se possa visualizar dois ou três fatores mais
importantes e incertos;
e- Selecionar a lógica dos cenários: a definição das forças motrizes principais
transforma essas em eixos com valores-limite que, uma vez cruzados,
gerarão um pequeno número de possíveis cenários. Estes cenários são
representados por um espectro (um eixo), uma matriz (dois eixos) ou um
cubo (três eixos), alterando de acordo com o número de forças motrizes
selecionadas.

Em

cada

um

dos

cenários

cria-se

um

enredo,

caracterizando “de que mundo este cenário veio”;
f- Incorporar cenários: identificar o que ocorre com os fatores-chave e com
as forças motrizes em cada um dos cenários;
g- Determinar as implicações: neste passo determina-se o conjunto de ações
estratégicas decorrentes da avaliação dos cenários. Perguntas do tipo
como: “Quais decisões devem ser tomadas à luz dos cenários?”, “Que
estratégias podem preparar melhor a organização para os cenários
descritos?”, procuram ser respondidas neste passo.
h- Selecionar os indicadores e sinalizadores de cenários: estabelecer graus
de probabilidade para a ocorrência dos diferentes cenários e definir quais
indicadores ou sinalizadores mostrarão de maneira eficaz o curso da
história, possibilitando que decisões rápidas e efetivas sejam tomadas.
2.4 Método do PSPC
A combinação do método de Pensamento Sistêmico somado ao método de
Planejamento por Cenários apresentados anteriormente, compõe o método PSPC
proposto por Andrade et al (2006). O autor observa ainda que o método de cenários
consegue produzir avaliações mais elaboradas por meio da abordagem sistêmica
como também proporcionar a visualização de distintos cenários sugeridos. Para o
autor (p.185, 2006): “Já o Pensamento Sistêmico pode aproveitar-se da capacidade
do Planejamento por Cenários de visualizar o futuro para prover as melhores
estratégias que, de outra forma, ficariam sujeitas aos modos atuais de pensar.”
Andrade et al. (2006) considera isso um desafio aos modelos mentais.
As etapas do método PSPC estão listadas abaixo e a figura XX ilustra de
forma visual este passo a passo (ANDRADE et al, 2006, pg. 185).
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1- Identificar a questão ou decisão central.
2- Identificar os fatores-chave no ambiente local.
3- Avaliar o estado atual por meio do Pensamento Sistêmico.
4- Identificar as forças motrizes fundamentais no ambiente local e global e o
inter-relacionamento sistêmico dessas forças.
5- Hierarquizar por grau de importância e incerteza.
6- Selecionar e presenciar a lógica dos cenários.
7- Encorporar os cenários.
8- Selecionar indicadores e sinalizadores de cenários.
9- Construir modelos e experienciar cenários.
10- Promover a visão de futuro.
11- Determinar implicações, construir estratégias e decidir ações do presente.
Figura XX – Etapas do PSPC

Fonte: Escola do Pensamento Sistêmico (Morandi,2008)

Pode-se enumerar muitos pontos positivos com a aplicação deste método
apresentado como: aumento do nível de aprendizado o que é essencial para
tomadas de decisões estratégicas, endereçamento de problemas críticos, a
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construção do planejamento estratégico, o planejamento de mudanças profundas, o
desenvolvimento de uma visão de futuro da empresa, a exploração de
oportunidades de mercado e a abordagem de projetos complexos (ANDRADE et al.,
2006).
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Quadro 2 - Síntese dos modelos (artefatos) dos principais autores pesquisados.
Ferramentas para
Estratégias

Objetivos

Vantagens

Desvantagens

Autor

Matriz Swot

* Indicar as prioridades de ação por meio da identificação de elementos chave, ou
Realizar uma síntese das análises seja, indica quais os pontos devem melhorar, mostra as chances de crescimento,
internas e externas.
aumentando as oportunidades e deixa em alerta diante de riscos.
* Preparar opções estratégicas: Riscos/Problemas a resolver.

* Não há um sistema de classificação de importância de um fator em relação a outro dentro de
qualquer lista, consequentemente, o impacto real do resultado não pode ser determinado.
* Modelo unidimensional, onde cada atributo é visto como tendo somente uma influência sobre o
problema a ser analisado.
* A coleta e análise de dados para a matriz SWOT possui uma tendência ser através de um
processo subjetivo. Para que se possa ter um resultado confiável e tomar decisões de negócios
os dados devem ser fornecidos de uma fonte confiável.

Matriz BCG

Análise de portfólio de produtos ou
de unidades de negócio baseado
* A estratégia não é única para todos produtos.
no conceito de ciclo de vida do
produto.

* Alta participação de mercado não é o único fator de sucesso, e este método não permite avaliar
outros.
* Crescimento de mercado não é o único indicador de atratividade de um mercado, e a matriz
Ambrosio (2005)
BCG apenas contempla este fator.
* Às vezes, um "abacaxi" pode gerar mais renda que uma "vaca leiteira".

Cinco forças de Porter

Compreender o ambiente
competitivo e identificar ações e
estratégias futuras para se obter
vantagem no mercado.

Matriz Ansoff

Determinar oportunidades de
crescimento de unidades de
negócio de uma organização.

BSC

PSPC

* Antecipar a visualização das forças competitivas e selecionar as melhores defesas.
* Possibilidade de ajustar a estratégia para balancear o quadro geral de forças e
assim posicionar a empresa de forma vantajosa novamente.
* Definição da vantagem competitiva da empresa: lideranças em custos ou
diferenciação ou enfoque.

Kotler (2000)

* Há uma necessidade de análise dos pontos fortes e fracos da companhia em relação a cada
ponto determinado, em cada força. Desta forma, chega-se a um resultado mais robusto e capaz
de dar suporte à tomada de decisões.

Porter (1989)

* Ferramenta muito útil de auxilio no planejamento estratégico de empresas que estão * Limita-se a 4 tipos de estratégias: penetração, desenvolvimento de mercado, desenvolvimento
buscando a expansão de mercados ou produtos.
de prodtudo e diversificação.

Ansoff (1983)

Ferramenta de gestão focada em
fatores críticos de sucesso, os
indicadores de desempenho e
* Possibilidade de articular a previsão de vendas juntamente as condições de
permitir a definição de metas e a
mercado e capacidades da empresa no geral.
medição dos resultados atingidos
em áreas críticas da execução das
estratégias.

* Relações de causa e efeito unidirecionais e muito simplistas.
* Não separa causa e efeito no tempo.
* Ausência de mecanismos para validação.
* Vínculo entre estratégia e a operação insuficiente.
* Muito internamente focado.
* A ausência de uma base histórica suficiente para análise de um indicador pode levar a
conclusões imprecisas.

* Entendimento e visualização das conexões das variáveis que moldam a realidade de
um sistema.
Mapeamento da dinâmica de
* Inúmeras variáveis podem ser relacionadas nesta ferramenta.
* Exige um conhecimento avançado sobre os conceitos e práticas do PSPC por quem aplica esta
sistema e suas inter-relações
* Visualização de cenários futuros.
ferramenta.
acompanhado da visualização de
* Exploração de oportunidades de mercado.
* Não é recomendado realizar o PSPC, somente, através da visão de uma pessoa.
cenários futuros.
* Planos de ação podem ser gerados a partir do resultado PSPC.
* Estratégias podem ser corrigidas ou criadas a partir do resultado PSPC.

Fonte: Autor, (2015)

Herrero (2005)

Andrade et al
(2006)
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A princípio todos modelos (artefatos) apresentadas pelos autores estudados
podem ser aplicadas visando à análise de expansão de um negócio. Em
contrapartida, cada ferramenta estratégica estudada apresenta suas particularidades
e limitações.
Percebe-se que a maioria dos artefatos avaliados possui uma limitação em
relação ao número de variáveis vinculadas a análise. Segundo Andrade et al (2006),
a ferramenta PSPC destaca-se em relação as demais devido ao fato de conseguir
relacionar inúmeras variáveis que moldam a realidade de um sistema.
Outro ponto interessante a ser observado é que os artefatos propostos são
generalistas, ou seja, aplicáveis para qualquer organização e, geralmente, são
estruturados em cima de informações mais subjetivas.
Também há convergência entre os autores Kotler (2000) e Ansoff (1983) em
relação a análises de oportunidades. Para estes autores, as matrizes de seus
modelos foram desenvolvidas para fornecer uma visão de oportunidades e melhorias
no desempenho de negócios e/ou produtos e assim poder se ajustar a estratégia
previamente estabelecida pela empresa.
Para Ambrosio (2005), a análise de portfólio de produtos ou de unidades de
negócio, da matriz BCG, é baseado no conceito de ciclo de vida do produto, onde a
estratégia não é única para todos produtos. Já Herrero (2005) contempla a matriz
BSC como a possibilidade de articular a previsão de vendas juntamente as
condições de mercado e capacidades da empresa no geral. Na visão de Porter
(1989), seu modelo proposto visa antecipar a visualização das forças competitivas e
selecionar as melhores defesas.
Embora, todos os modelos apresentados possuam seus predicados, o modelo
PSPC é a qual fornece uma visão mais completa do sistema como um todo
permitindo tomadas de decisões mais assertivas. Segundo Morandi (2008), o
Pensamento Sistêmico e Planejamento de Cenários são métodos que combinam
muito bem e que demonstram a possibilidade de construção de uma análise de uma
situação atual como também a visualização de cenários futuros. Tendo isso em
vista, entende-se que para projetar e encontrar os pontos alavancadores e
visualizações de cenários futuros de uma expansão de um negócio, a ferramenta
PSPC é a qual oferece maiores subsídios para tal desafio. Baseado nesta crítica, o
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presente estudo pretende identificar os pontos alavancadores e visualização de
cenários futuros de uma linha produtos de uma empresa química.
O capítulo seguinte apresentará os procedimentos metodológicos utilizados
para o desenvolvimento deste trabalho.

62

3. PROCEDIMENTOS METODÓLOGICOS
Esta seção aborda as considerações acerca dos aspectos metodológicos,
descrevendo o método de pesquisa, método de trabalho e as técnicas para coleta e
análise de dados.
3.1 Método de Pesquisa
De acordo com Gerhardt e Silveira (2009), o presente estudo enquadra-se
como uma pesquisa de natureza aplicada, onde o objetivo central é a geração de
conhecimento para aplicação prática focada na solução de problemas específicos.
Da mesma forma, trata-se de uma pesquisa qualitativa, segundo Gerhardt e Silveira
(2009), os aspectos da realidade devem ser respeitados uma vez que não podem
ser quantificados, ou seja, o foco deve se conter a compreensão e explicação da
dinâmica das relações sociais. Já em relação ao objetivo desta pesquisa pode-se
propor um caráter de prescrever e projetar. Segundo, Dresch, Lacerda e Antunes
(2015), reforçam a ideia que a pesquisa prescritiva tem a finalidade de propor
soluções alternativas para uma dada classe de problemas. Os autores reiteram que
a pesquisa prescritiva é um produto da design science e está orientada para gerar
conhecimentos que suportem a solução de problemas.
Sob a perspectiva dos procedimentos técnicos optou-se pelo método de
pesquisa Design Science Research (DSR), sendo originado, inicialmente, de críticas
atribuídas as pesquisas efetuadas sob a perspectiva das ciências tradicionais, ou
seja, indica uma percepção de diferença entre ciências naturais e artificiais. O
método de pesquisa Design Science Research (DSR), descrito por Dresch, Lacerda
e Antunes (2015) é válido nesta pesquisa, pois apresenta opções de conceber e
validar sistemas que ainda não existem, seja criando, recombinando ou modificando
produtos/ processos/ softwares/ métodos para melhorar condições existentes. Os
autores ainda frisam que a Design Science Research (DSR) procura propostas de
soluções para determinados problemas, ou seja, pode ser uma pesquisa prescritiva
de uma solução ou um projeto de um artefato (DRESCH, LACERDA, ANTUNES,
2015).
A constante busca diária de soluções de problemas por parte das
organizações, geralmente, instiga os estudos em Engenharia a encontrar uma
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solução para estes problemas através da criação de artefatos que possam ser úteis
as organizações (DRESCH, 2013). Segundo Simon (1981), se tem um exemplo
muito claro do conceito de artefato como sendo o cumprimento de três termos:
objetivo, caráter do artefato e o ambiente em que funciona.
Manson (2006) complementa que o artefato, além de ser o ponto de ligação
entre o ambiente externo e interno, descreve como sendo um processo criativo,
onde um conjunto de soluções propostas podem ser melhoradas e lapidadas
visando contribuir para a solução do problema ou do proposto inicial. Seguindo nesta
direção, a Design Science acaba sendo a ciência mais apropriada para aplicação
neste estudo uma vez que o autor propõe o modelo PSPC adaptado como sendo um
artefato para análise de possibilidade de expansão de negócios. Partindo para a
linha de comparações e interesses da academia a Design Science promove
benefícios interessantes, pois irá contribuir com o avanço do conhecimento nesta
área, caso seja comparado com as ciências tradicionais que não se ocupam com
projetos ou estudos de sistemas que ainda não existam. (DRESCH, 2013).
A busca por uma solução satisfatória ao invés de uma busca por uma solução
ótima para o problema em questão é o que define como característica central da
pesquisa que emprega a Design Science Research (DRESCH, 2013). De acordo
com Dresch (2013), pode-se resumir o conceito da DSR como sendo a avaliação
dos artefatos criados e a comunicação de resultados obtidos através de um
processo minucioso para projeção de artefatos com a intenção encontrar soluções
de problemas existentes. O método de pesquisa DSR está ilustrado nas seguintes
etapas, conforme exibido no quadro 4.

64

Figura XX - Etapas para a condução da DSR.

(Fonte: Dresch, Lacerda e Antunes, 2015)
Conforme Cagdas e Stubkajer (2011) apud Dresch (2013, p. 95) “a Design
Science Research se constitui como um processo rigoroso de projetar artefatos para
resolver problemas, avaliar o que foi projetado ou o que está funcionando, e
comunicar os resultados obtidos”. Desta maneira Dresch, Lacerda e Antunes (2015),
indica os passos indispensáveis para a condução da Design Science Research,
exibidos na figura XX.
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3.1.1 Justificativa para utilização do método.

A justificativa pela definição da DSR como método de pesquisa será
descrita logo abaixo e segue as indicações sugeridas por Hevner et al. (2004).

A) Design como artefato de pesquisa: aplicação do PSPC adaptado como
ferramenta de suporte para análise de possível expansão de negócios, por meio de
um mapa sistêmico para identificação de pontos alavancadores e visualização de
cenários futuros para a expansão da linha de produtos de um empresa química, a
fim de gerar conhecimento tanto para academia quanto para a organização
envolvida;

B) Relevância do problema: geração de entendimento, composição de
cenários futuros e identificação dos pontos alavancadores para a organização em
relação a expansão de uma marca/linha de adesivos e selantes de uma indústria
química. Demonstrar como estas informações podem contribuir para os planos de
negócios, análises de investimentos futuros, decisões de produção, entre outras de
uma empresa do setor químico.

C) Avaliação do design: o artefato foi apresentado aos colaboradores
responsáveis envolvidos da empresa no processo de desenvolvimento do artefato,
em seguida foram efetuados ajustes necessários, resultando na identificação dos
pontos alavancadores e visualização de cenários futuros para a expansão de uma
de uma linha produtos por meio do método PSPC.

D) Contribuições da pesquisa: pode-se analisar as contribuições da pesquisa
sob dois pontos de vistas distintos. Sendo eles o ponto de vista acadêmico e o
empresarial. Em relação a perspectiva acadêmica percebe-se a lacuna apresentada
pela literatura, justifica a metodologia utilizada e, consequentemente, devido a
geração de conhecimento novo produzido. Quanto a perspectiva empresarial, houve
o desenvolvimento de um mapa sistêmico, visando entender a influência das
principais variáveis que afetam a expansão de um negócio, bem como gerar
informações importantes de antemão para que assim a empresa possa tomar ações
em relação aos possíveis cenários visualizados.
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E) Rigor na pesquisa: a aplicação do método indicado acompanhou todos os
passos metodológicos recomendados.

F) Design como um processo de pesquisa: a avaliação do método de
aplicação escolhido, assim como a utilização de pesquisa teórica, contextualizando o
setor e a empresa em estudo.

G) Comunicação da pesquisa: composto da publicação deste estudo,
priorizando assim atingir o público interessado no tema, sendo este uma publicação
de apoio para novos estudos.

Por fim, é válido reforçar a ideia que o método de pesquisa DSR acaba
por ser o mais indicado para a presente pesquisa, uma vez que os autores Dresch,
Lacerda e Antunes (p. 166, 2015), citam que “a design science research tem por
objetivo o estudo, a pesquisa e a investigação do artificial para, a partir do
entendimento do problema, construir e avaliar artefatos que permitam transformar
situações, alterando suas condições para estados melhores ou desejáveis.” O
próximo subcapítulo apresenta o método de trabalho, ou seja, como esta pesquisa
foi desenvolvida.
3.2 Método de Trabalho
O método de trabalho é composto pela sequência de etapas necessárias para
que a execução da presente pesquisa seja bem sucedida. Para Mentzer e Flint
(1997), o objetivo principal do método de trabalho é apresentar uma boa
estruturação que irá, desta maneira, permitir que o estudo seja replicado. O método
de trabalho adotado pode ser entendido através da visualização da figura XX, o qual
compõe quatro grande etapas baseado no método de pesquisa selecionado pelo
autor.
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Figura XX – Quatro etapas do método de trabalho adotado pelo autor.

Fonte: adaptado pelo autor a partir de Dresch, Lacerda e Antunes, 2015

O desdobramento destas quatro grandes etapas é apresentado na próxima
figura XX. Para maiores informações, o subcapítulo de Delimitações do Trabalho irá
explicar isso de modo mais elaborado. O subcapítulo Método de Trabalho foi
elaborado a partir das etapas apresentadas na figura XX.
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Figura XX – Etapas do método de trabalho adotado pelo autor

Fonte: Autor (2015)
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Passo 1 – Conscientização
A conscientização foi o primeiro passo dado, uma vez que se busca
entendimento e consciência acerca da pesquisa com o objetivo de validá-la como
relevante. Inicialmente, foram realizadas a revisão bibliográfica por meio da leitura
dos artigos selecionados pelo método proposto por Lacerda (2009), com o objetivo
de quantificar e investigar estudos realizados no âmbito empresarial e contribuir no
que tange aos aspectos acadêmicos. A fim de que a revisão bibliográfica ganhasse
robustez foi feita leituras complementares de artigos e livros identificados nas
referências dos artigos selecionados.
No primeiro momento, percebeu-se uma lacuna em relação ao uso de PSPC
para a análise de expansão de negócios, onde os resultados das pesquisas não
evidenciaram o uso desta combinação de forma sinérgica, entretanto, pode-se
perceber o uso de planejamento de cenários futuros a partir de métodos distintos do
realizado pelo presente trabalho. Durante as buscas efetuadas, os resultados
exibiram o PSPC aplicado aos diversos contextos empresariais apresentando claros
sinais de sua utilização.
Buscando entendimento sobre os motivos da escolha desta linha de adesivos
e selantes para realização desta pesquisa, como também sobre a posição desta
específica linha de produtos e sua representatividade no mercado. O autor recorreu
a aplicação de entrevistas de caráter informal e formal com os profissionais da
empresa em questão e análises documentais. Por exemplo, o breve, mas sólido
estudo sobre o mercado brasileiro de adesivos e selantes apresentado no
subcapítulo 1.4.1. Como também o próprio contato diário do autor no ambiente
corporativo desta empresa, orientou o autor sobre a direção e a importância que
esta determinada linha de produtos tem dentro da organização. Tudo isso com
intuito, de certificar o potencial desta determinada linha de produtos para uma
possível expansão no mercado brasileiro de adesivos e selantes.
Frente a isso, entende-se que a identificação dos principais pontos
alavancadores e a possibilidade de antecipar cenários futuros deste negócio visando
a expansão desta linha de adesivos e selantes no mercado brasileiro, tornou-se
relevante. Olhando para o contexto metodológico proposto é considerado importante
também, pois trata-se de um conceito diferente e novo se comparado aos demais,
sendo a geração de conhecimento proporcionado um dos subsídios desta pesquisa.
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Após o entendimento e consciência acerca da pesquisa, os esforços foram
direcionados ao desenvolvimento do referencial teórico. Nesta etapa a finalidade é
compreender através de embasamento teórico os temas relevantes para esta
pesquisa como:
 Pensamento Sistêmico: sobre este tema buscou-se descrever uma breve
revisão de literatura, seus níveis de profundidade, linguagem sistêmico,
proposições de operacionalização do Pensamento Sistêmico e sua utilização
com o Planejamento de Cenários.
 Planejamento de Cenários: já este assunto aqui foi alicerçado em cima do
contexto histórico, suas aplicações, bem como os métodos propostos por
Schwartz (2000).
 Método PSPC: em relação a este sub capítulo é apresentado as etapas do
método PSPC proposto por Andrade et al. (2006).
 Modelos (Artefatos) para a análise de possibilidade de expansão de negócios:
nesta parte do referencial teórico buscou-se na literatura modelos de apoios
existentes que são usados nos momentos de definição de estratégias e para
possíveis análises de expansão de negócios para efeito de comparação com
o artefato proposto pelo autor.
Passo 2 – Desenvolvimento
O segundo passo compreende, propriamente, o desenvolvimento do artefato
proposto pelo autor. Após o estudo da bagagem teórica relacionada ao tema
indicado, o autor deu início ao desenvolvimento do artefato sugerido.
Durante a fase de proposição e projeto do artefato definiu-se que o artefato
seria um mapa sistêmico e a composição de cenários futuros. Permitindo assim por
meio do PSPC, a visualização de cenários futuros, as interconexões entre as
principais variáveis e a identificação dos principais pontos de alavancagem.
A abordagem e coleta de dados selecionados descreve a forma como foi
conduzida a aplicação do PSPC de forma adaptada pelo autor, conforme
especificado abaixo:
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 Caracterização do local de aplicação da pesquisa: tem a finalidade de
apresentar as particularidades de mercado no qual esta linha de adesivos e
selantes está inserida.
 Formação da equipe de trabalho: foram selecionados os seguintes
colaboradores chaves da empresa que trabalham diretamente ou possuem
um grande envolvimento com esta linha de adesivos e selantes. As áreas
escolhidas para compor os grupos de entrevistados foram formados com a
intenção de auxiliar no desenvolvimento do artefato e de se obter uma visão
macro tanto quanto mais específica desta linha de adesivos e selantes e suas
particularidades. No quadro XX é exibido a separação dos três grupos de
entrevistados.
Quadro XX – Área de atuação dos entrevistados.
Áreas
S&OP
Compras
Logística
Vendas
Comercial
Especialista de mercado
Supply Chain
Diretoria
Novos Negócios

Grupo
1

2

3

Fonte: Autor, 2015
 Agenda de trabalho: a aplicação do PSPC adaptado até a construção do
mapa sistêmico e composição de cenários futuros foi guiada e executada pelo
pesquisador, conforme validava-se as informações com a equipe de trabalho.
Durante o desenvolvimento do artefato, as informações necessárias foram
solicitadas via e-mail à equipe de trabalho ou através de encontros pontuais
individuais.
O autor utilizou a mesma maneira de esboçar e elaborar o mapa sistêmico em
relação as equipes de trabalho entrevistadas, conforme Borges (2013). A
figura XX pode expressar de modo mais claro isso.
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Figura XX – Elaboração da Estrutura Sistêmica

Fonte: Borges (2013)

Assim como Borges (2013), o autor desta pesquisa considerou como base as
entrevistas e a análise de correlações entre as variáveis citadas pelos
entrevistados do primeiro grupo, permitindo assim que o autor esboçasse o
primeiro mapa sistêmico (estrutura sistêmica). Aplicam-se as mesmas ações
em relação ao grupo dois o que permite o autor desenhar o segundo mapa
sistêmico de acordo com as respostas obtidas nas entrevistas do grupo dois.
Com os esboços dos mapas sistêmicos dos grupos um e dois é realizado a
unificação destes esboços. Na sequência, o mapa sistêmico unificado é
apresentado ao terceiro grupo com objetivo de efetuar um refinamento do
mapa sistêmico e consequentemente gerando o mapa sistêmico final. Os
passos descritos acima estão resumidos na figura XX.
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 Característica da aplicação: Desta maneira, foi possível estruturar o método de
desenvolvimento do artefato, no caso aqui o mapa sistêmico estruturado
seguido da identificação dos modelos mentais e planejamento de cenários.

O método de desenvolvimento, segue as diretrizes recomendadas por Andrade
et al (2006).
1- Definir uma situação de interesse.
2- Apresentar a história através de eventos.
3- Identificar as variáveis-chave.
4- Traçar padrões de comportamento.
5- Desenhar a estrutura sistêmica.
6- Identificar os modelos mentais.
7- Planejar cenários.
8- Modelar em computador.
9- Reprojetar o sistema.

Observação: O presente estudo não realizou as etapas 4, 8 e 9 do método de
trabalho proposto por Andrade et al (2006).
O passo a passo do método de desenvolvimento escolhido foi seguido até a
etapa 7, com exceção da etapa 4, ou seja, até o artefato projetado proposto estar
concluído. Na presente pesquisa também se optou pelo PSPC adaptado, alguns
passos do método sistêmico proposto por Andrade et al. (2006), não foram
executados conforme explicitado no subcapítulo 1.6. Por conseguinte, foi possível
identificar os principais elementos de alavancagem e composição dos cenários
futuros visando a possibilidade de expansão de uma linha de adesivos de uma
empresa química.
Passo 3 – Avaliação
O terceiro passo contempla as percepções e avaliações das pessoas
envolvidas no projeto quanto do pesquisador, após a finalização e validação do
mapa sistêmico e composição de cenários futuros. Nesta etapa é verificado
determinados pontos no qual o modelo pode ser melhor trabalhado para que
pesquisas futuras possam ter um maior refinamento. Estas avaliações estão
descritas no capítulo 4.
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Passo 4 – Conclusão
Os resultados da pesquisa apresentam-se na estruturação deste trabalho de
conclusão de graduação de curso e as principais aprendizagens também serão
apontadas nas conclusões deste estudo.

O

próximo

capítulo

deste

estudo

trata,

desenvolvimento do artefato proposto inicialmente.

com

maiores

detalhes,

o
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4 DESENVOLVIMENTO E AVALIAÇÃO DO ARTEFATO
O presente capítulo tem a finalidade de apresentar as técnicas aplicadas no
desenvolvimento do método PSPC adaptado pelo autor que visa a construção do
mapa sistêmico, identificação dos pontos alavancadores e visualização de cenários
futuros para análise de uma possível expansão de negócios.
4.1 Desenvolvimento do Artefato
4.1.1 Aplicação do método PSPC adaptado para análise possível expansão de
negócios.
Visando atingir os objetivos pré-determinados nesta pesquisa, o método
PSPC adaptado proposto pelo autor foi seguido conforme descrito no método de
trabalho. A seguir segue uma ilustração do método PSPC adaptado pelo autor a
partir de Andrade et al. (2006).
Figura XX – Etapas do método PSPC adaptado pelo autor.

Fonte: Autor, (2015)

A definição e justificativas da situação de interesse nesse estudo, assim como
o problema de pesquisa e os objetivos foram definidos e explicados nos capítulos
anteriores da presente pesquisa. Evidenciando assim a importância deste estudo.
Assimilar eventos importantes como também identificar as variáveis chave
foram realizadas por meio das entrevistas com três grupos de pessoas, cada grupo
contendo três integrantes. A separação destes três diferentes grupos teve intenção
de abranger as principais áreas de uma empresa como: back office, front office e
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lideranças. Sendo assim, o grupo 1 foi constituído de participantes de setores
oriundos do back office, o grupo 2 como sendo oriundos do front office e o grupo 3
provenientes de cargos de liderança. Os setores dos entrevistados com seus
respectivos grupos foram indicados anteriormente no subcapítulo método de
trabalho.
Com a definição dos grupos de entrevistados e o aceite dos mesmos em
relação a entrevista, ao objetivo do estudo e explicando aos entrevistados que suas
respostas serviriam de subsídio para a elaboração das estruturas sistêmicas, o autor
distribuiu as entrevistas de forma individual para cada entrevistado. O entrevistador
manteve-se disponível e acessível durante todo o período em que foram realizadas
as entrevistas caso surgissem dúvidas por parte dos entrevistados. As perguntas
realizadas na entrevistas são listadas no quadro XX
As entrevistas foram enviadas e respondidas via e-mail devido as dificuldades
de disponibilidade de agenda dos entrevistados. As respostas enviadas foram
analisadas pelo autor a fim de identificar o conteúdo presente e as variáveis
envolvidas no sistema com seus respectivos efeitos. Contribuindo assim para
construção da estrutura sistêmica.
O quadro XX demonstra a relação das perguntas realizadas nas entrevistas
com a teoria estudada juntamente com o resultado esperado pelo autor. Por meio
deste quadro, o autor procura justificar as perguntas elaboradas para as entrevistas.
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Quadro XX – Relação da Teoria x Resultado Esperado
Perguntas

Teoria

Resultado Esperado
A lista de variáveis em comum deverá se apresentar em maior
número, porém as variáveis divergentes da visão de cada
entrevistado que irão se tornar interessantes de analisar.

1

Quais as principais variáveis que impactam na expansão da linha de adesivos e As variáveis chave são as forças importantes em atuação na realidade
selantes estudada nesta pesquisa?
(ANDRADE et. al., 2006).

2

Como você avalia o planejamento de expansão da linha de adesivos e selantes
estudada nesta pesquisa? Quais fatores poderiam ser mais bem trabalhados no
planejamento de uma linha de produtos químicos relativamente nova no
mercado?

3

O Pensamento Sistêmico é voltado para a construção de uma visão
compartilhada é um estímulo com o compromisso de longo prazo, já a
Como você percebe o treinamento e qualificação das pessoas para que possam
A diversidade de setores, níveis hierárquicos, tempo de empresa e
disciplina que foca os modelos mentais identifica nossas limitações quanto as
impulsionar a expansão a linha de adesivos e selantes estudada nesta
idade do grupo entrevistado possa gerar interessantes opiniões e
formas atuais de ver o mundo. O objetivo da disciplina que trata da
pesquisa?
discussões sobre este tema.
aprendizagem em equipe é superar as perspectivas individuais, gerando uma
visão do quadro como um todo (SENGE, 2004).

4

Como você avalia a cadeia de fornecimento para que se possa produzir a a
linha de adesivos e selantes estudada nesta pesquisa?

Entende-se que a grande dificuldade das empresas em resolver determinados
A intenção é proporcionar um entedimento resumido da cadeia de
e complicados problemas é devido a um enfoque limitado sob o sistema, ou
suprimentos como um todo, onde se possa entender algumas
seja, a visão está direcionada, somente, para uma parte do sistema e não ao
regras e pressupostos dentro da cadeia de suprimentos.
todo (SENGE, 2004).

5

Como você avalia os investimentos realizados para impulsionar a linha de
adesivos e selantes estudada nesta pesquisa?

O pensamento sistêmico pode ser um apoio muito importante para as
organizações que desejam compreender a complexidade dos ambientes em
relação as tomadas de decisões que envolvem o crescimento do negócio
(DRUCKER, 1990).

Buscar a percepção dos entrevistados em relação a ampliação e
compartilhamento sobre quais são as prioridades de
investimentos segundo suas visões.

6

Como você avalia a motivação e a satisfação das pessoas envolvidas na linha
de adesivos e selantes estudada nesta pesquisa?

A motivação pessoal pela aprendizagem contínua de como as ações afetam
o mundo é estimulada pela disciplina domínio pessoal (SENGE, 2004).

Entender como os entrevistados enxergam este quesito de uma
maneira geral no negócio e quais suas influências.

7

Como você analisa o projeto de crescimento/expansão da linha de adesivos e
selantes estudada nesta pesquisa?

O pensamento sistêmico não é, somente, uma ferramenta para solução de
problemas como é visto por muitos. O poder da linguagem transmitido pelo
pensamento sistêmico, partindo de um pressuposto onde as pessoas
aumentam e alteram os modos como pensam acerca de temas complexos
(SENGE, 1995).

Espera-se que por meio do método os entrevistrados percebam
que são conduzidos à novas maneiras de pensar e ver os
problemas por outros ângulos.

8

Pode-se enumerar muitos pontos positivos com a aplicação deste método
apresentado como: aumento do nível de aprendizado o que é essencial para
tomadas de decisões estratégicas, endereçamento de problemas críticos, a
Em sua opinião, qual a maior dificuldade enfrentada em uma expansão de linha
construção do planejamento estratégico, o planejamento de mudanças
de produtos químicos?
profundas, o desenvolvimento de uma visão de futuro da empresa, a
exploração de oportunidades de mercado e a abordagem de projetos
complexos (ANDRADE et al., 2006).

A complexidade, imprevisibilidade, dinamismo do atual mundo contemporâneo
O método aplicado torna-se uma ferramenta de apoio para as
traz cada vez mais dificuldades para o Planejamento por Cenários, uma vez
estratégias de planejamento da empresa. Caracterizando-se
que procura realizar abordagens sobre o futuro e seus consequentes
assim como uma vantagem competitiva
resultados para as empresas (SCHWARTZ, 2000).

Fonte: Autor, (2015)

A expectativa é que se possa identificar os problemas complexos
e tentar superá-los por meio do método.
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4.1.2 Transcrição das Entrevistas
Após as entrevistas dos três grupos estarem finalizadas, o autor analisou o
conteúdo das entrevistas, unificou as respostas similares e iniciou a transcrição das
respostas dos entrevistados no formato de Estrutura Sistêmica, resultando no
Quadro XX, a seguir.

1) Quais as principais variáveis (fatores) que impactam na expansão desta linha de adesivos e
selantes?
Grupo

Citação

Transcrição para Estrutura Sistêmica

“Olhando pelo lado operacional, é
basicamente a visão ERP, pois ela é
a principal base de apoio para o
1

crescimento deste mercado uma vez
que este é extremamente sensível a
preço e pontualidade de entrega além
da concorrência agressiva em razão
de sua verticalização.”
“Questões

de

logística

(temos

distribuição somente no RS e SP),
1

portfólio de produtos e aumento do
quadro de vendedores na região
norte e nordeste.”

“Concorrência, know-how da empresa
1

no ramo de consumo e ações em
PDV (promoters).”
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“Qualidade,
2

estoque

disponível,

preços competitivos, força de vendas,
logística,

treinamento,

ferramentas

(folder/tabela de preços/campanhas).”
“Qualidade dos produtos, preço de
venda
2

competitivo

atendimento
principais

ao

e

cliente

variáveis,

rápido
são

na

as

minha

opinião.”

2

“Marca,

mix

de

produtos,

competitividade em preços e custos.”

“As principais variáveis que impactam
na expansão desta linha de adesivos
3

e selantes são portfólio de produtos,
estratégia de marca e trabalhos no
ponto de venda.”

“Preço competitivo, qualidade dos
3

produtos, agilidade nas entregas e
capacidade

de

vender

são

as

principais variáveis.”

“Positivos:
3

 Aumento das grandes lojas home centers no Brasil.
 Substituição de produtos usuais
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(como prego).
 Maior visibilidade da marca pelo
consumidor final.
 Apoio da marca da empresa por
trás

do

(confiabilidade)

lançamento
poder

de

compra – importação.
Negativos:
 Falta de experiência na linha de
consumo (atendimento cliente
final).
 Logística

mais

complicada

(embalagens menores/ maior
numero de entregas / volumes
segmentados).
 Alto investimento em marketing
(Ponto de Venda).
 Atendimento técnico nos pontos
de vendas.
 Maior

diferenciação

embalagens
menores + custo).”

de

(volumes
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2) Como você avalia o planejamento de expansão desta nova linha de
produtos? Quais fatores poderiam ser mais bem trabalhados no
planejamento de uma linha de produtos químicos relativamente nova no
mercado?
Grupo

Transcrição para Estrutura

Citação

Sistêmica

“O mercado não dispõe de muitas
novidades em termos de produto, aí
é que está o grande desafio, por
sermos novos entrantes, lançamos
em nossa linha produtos que já
existem nos principais competidores,
além do mais, concorremos com
1

aqueles que tem o processo vertical,
enquanto nossa principal estratégia
neste ponto são as alianças no
exterior para boa parte do portfólio.
Dessa maneira e respondendo tua
pergunta,

os

fatores

são

basicamente todos que envolvem um
plano de marketing.”
“Acredito que dobrar o faturamento
de um ano para outro é uma meta
muito ousada. Deveria existir uma
1

curva

de

crescimento

com

um

planejamento detalhado e envolver
as

áreas

compras

de
e

planejamento
produção

de

nestas

decisões.”
“Entendo

que

dois

pontos

são

críticos para o planejamento, sendo
1

o primeiro abastecimento, ou seja,
ter estoque disponível para a entrega
e

conseguir

entregar

no

prazo
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esperado aos clientes.”
“Estamos

com

o

planejamento

correto desta linha de adesivos e
selantes. O principal fator para o
lançamento de uma linha nova no
2

mercado, é realizar uma pesquisa de
mercado. É ir a campo e coletar
dados, avaliar, comparar, juntamente
com os dados internos do setor de
inteligência de mercado. Realizar um
plano piloto.”
“Geográfica
•

Maior

Atuação

em

regiões

geográficas chaves.
•

Ampliação

de

Centros

de

Distribuição para estas regiões.
2

•

Ampliação da Equipe comercial

nestas áreas.
Produtos
•

Precisamos investir em ações

de Marketing para aumentarmos o
conhecimento da linha, benefícios,
aplicações, consumidores alvo.”
“Investimentos em marketing como
feiras, treinamentos para clientes e
2

propagandas são necessários para
que isso possa reverter em vendas
futuramente.”
Planejamento de expansão é ousado
e os fatores que devem ser melhor

3

trabalhados é o portfólio de produtos,
estratégia de marca e trabalhos no
ponto

de

venda.

Estes

fatores

podem avançar de forma positiva em
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muitos aspectos.”
“Precisamos reforçar a marca desta
linha de adesivos e selantes no
3

mercado para isso é necessário mais
investimento

em

propagandas

treinamentos para

e

vendedores e

clientes.”

“Acredito que esse último plano foi
bem

definido,

com

aumento

e

segmentação de pessoas para essa
linha.

Também

foi

planejada

a

interação entre as plantas do Brasil e
3

do exterior, propiciando a troca de
informações e sinergia de produtos.
Os investimentos seguiram o plano.
Poderia

melhorar:

planos

de

marketing, publicidade e o plano de
atendimento geográfico da linha.”
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3) Como você percebe o treinamento e qualificação das pessoas para
que possam impulsionar a expansão desta linha de adesivos e
selantes?
Grupo

Transcrição para Estrutura

Citação

Sistêmica

“A equipe é bem preparada em
1

todos os níveis da organização,
estou despreocupado em relação a
isso.”
“Está sendo bem executado, mas
acho

1

que

deveriam

munidos

de

estratégicas
relativo

a

da
um

estar

mais

informações
área

Comercial

cronograma

de

crescimento por exemplo.”
“Acredito

que

comercialmente

a

equipe possui forte conhecimento
1

neste segmento de mercado, no
entanto, para o restante dos setores
de apoio, ainda falta know-how para
atuar nesse mercado.”
“O treinamento é uma ferramenta
poderosa, tanto da força de vendas

2

como

dos

atendentes

de

loja,

qualifica, da segurança para quem
vende.”
“Treinamento e qualificação tanto
para equipe comercial bem como,
2

treinamentos em clientes são de
extrema importância para aumentar
a venda através do conhecimento
nas aplicações e, principalmente, na
confiança

que

estabelece

entre
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fabrica,

comercio,

e

consumidor

final.”
A equipe envolvida nesta linha de
adesivos e selantes é qualificada,
2

mas sempre está em constante
treinamento para elevar ainda mais o
nível

de

performance

e

de

atendimento ao cliente.
“Os produtos desta linha de adesivos
e selantes atingem os consumidores
finais e com isso o apelo de marca é
muito maior. Com isso o treinamento
3

torna-se

muito

importante

para

melhorar

a

qualidade

de

atendimento

dos

vendedores

e

consequentemente o conhecimento
dos produtos e suas respectivas
aplicações.”
“Treinamento

e

qualificação

são

essenciais para impulsionar esta
linha

de

adesivos

e

selantes.

Principalmente, na área comercial,
3

pois hoje os produtos químicos deste
mercado são todos muito similares,
então

o

diferencial

está

na

abordagem dos clientes, ou seja, no
modelo de negócio.”
“As pessoas segmentadas para esta
linha de adesivos e selantes devem
3

ter um treinamento especifico. A
força de vendas está diretamente
ligada a isso.”
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4) Como você avalia a cadeia de fornecimento para que se possa
produzir esta linha de adesivos e selantes?
Grupo

Transcrição para Estrutura

Citação
“...já

os

alianças

itens

Sistêmica

relacionados

estratégicas

no

as

exterior

como a linha de silicones, espuma
de PU, selante de PU e fitas de
1

vedação que são adquiridas no
sistema de marca própria, deve ter
uma visão de planejamento bem
definida, para isso foi implantado os
processos de S&OP.”
“Não vejo maiores problemas de
fornecedores de matéria prima para
esta linha, apesar de ter boa parte

1

importada. O que precisamos é uma
programação ajustada para compra
das matéria prima dentro do lead
time

estabelecido

pelos

fornecedores.”
“Sinto que a cadeia de fornecimento,
apenas de estar alinhada, me parece
não
1

estar

preparada

para

acompanhar o crescimento esperada
para

a

linha.

Ou

seja,

nossa

capacidade de resposta talvez não
seja a adequada para o crescimento
planejado.”
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“Acredito que deveríamos ter mais
contatos com fornecedores internos
e externos, termos mais opção de
compra,

fortalecer

com

os

fornecedores internos seria ideal,
produzir dentro de casa, mas devido
2

aos

concorrentes

estarem

importando e na ponta terem preços
melhores

que

momento

temos

os

nossos,
que

no

importar,

deveríamos fazer visitas a feira da
china,

conhecer

os

fabricantes,

visitar as fábricas para podermos
fazer boas negociações.”
“Muitos produtos com a falta de
2

competitividade do Brasil não são
mais importante é o investimento em
marca.”
“Existe uma grande de dependência
de fornecedores estrangeiros. Em
alguns casos devido a custo de
matéria

2

prima

e

outros

por

especificações técnicas requeridas.
Isso

acaba

prejudicando

o

desenvolvimento da linha, pois tudo
fica

mais

distâncias.”

devagar

devido

as
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“Cadeia de fornecimento desta linha
de

adesivos

e

selantes

é

extremamente estratégica, pois se a
cadeia de fornecimento não estiver
entregando as matérias primas nos
prazos corretos e nas condições que
3

foram contratadas, isso irá gerar
dificuldades

no

atendimento

dos

clientes. O mercado consumo não
tolera atrasos como a o mercado da
indústria, ou seja, não pode ocorrer
falhas nas entregas. Deve-se buscar
a excelência operacional.”
“A cadeia de fornecedores e suas
respectivas matérias primas que são
utilizadas para produzir esta linha de
adesivos
3

praticamente

e

selantes
quase

são
todas

negociadas em dólar. Então, deve se
comprar de forma estratégica e
consciente, pois se o dólar valoriza e
o real desvaloriza, o preço dos
produtos perdem competitividade.”
“Esta linha de adesivos e selantes é
muito segmentada e a cadeia de

3

fornecedores é muito ampla. Tanto
em

matéria

prima

quanto

em

produtos acabados há uma grande
oferta de fornecimento.”
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5) Como você avalia os investimentos realizados para impulsionar a esta
linha de adesivos e selantes?
Grupo

Transcrição para Estrutura

Citação

Sistêmica

“...investimentos são atribuídos a
1

última linha do DRE, o ciclo é
simples, faturou, entregou, recebeu,
lucrou, investiu.”
“Precisamos fazer mais campanhas
junto aos vendedores das lojas de
materiais de construção e uma
atuação mais forte na mídia em
geral (rádio, televisão e jornal),

1

além de um grande investimento na
área

industrial

problema

onde

no

embalagens

temos

envase
de

de

pequenas

quantidades quando temos volumes
muito altos de vendas, devido os
equipamentos limitados de envase.”
“Não estou a par de todos os
1

investimentos realizados, mas me
parecem que eles estão focados na
área comercial e de marketing.”
“Excelentes,

2

estamos

investindo

forte nesta linha de adesivos e
selantes.”
“Os

investimentos

marketing,
2

materiais

(feiras,
de

apoio,

mídias), estão coerentes com o
crescimento

desta

linha

de

adesivos e selantes até o momento,
com

nossas

ambições

de
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crescimento para os próximos 10
anos, um formato mais agressivo
de investimento será necessário.”
“Investimentos estão de acordo
2

com os faturamento esperado nos
próximos anos.”
“O investimento é proporcional ao
faturamento do negócio. O próprio

3

crescimento da linha vai dando
maior subsídios para investimentos
maiores.

Divulgação

de

marca

requer investimentos.”
“Vejo que há um forte investimento
nessa linha. Sabemos que existe
um mercado muito grande a ser
3

explorado

ainda.

investimento

para

É

preciso

aumentar

a

divulgação da marca, capacidade
de produção e mix de produtos para
suprir a demanda existente.”
“Foi

feito

um

investimento

em

feiras/eventos e desenvolvimento
de linhas de produtos. Não vejo
investimentos fortes em publicidade
3

ou mídia. Tivemos um investimento
na segmentação da equipe, focada
somente nesta linha de adesivos e
selantes

e

na

contratação

técnicos com experiência.”

de
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6) Como você avalia a motivação e a satisfação das pessoas envolvidas
desta linha de adesivos e selantes?
Grupo

1

Transcrição para Estrutura

Citação
“...me

parece

Sistêmica

que

são

bem

comprometidos com o projeto.
“As pessoas estão bem motivadas e
envolvidas, porém fico preocupada

1

com as metas muito arrojadas, que
uma vez não atingidas podem gerar
uma frustação na equipe.”
“Todas as pessoas que eu tenho
contato

1

me

parecem

estar

extremamente entusiasmadas com o
projeto, principalmente as que estão
diretamente ligadas a ele.”

2

“Acredito que todos estão motivados
e felizes.”
“Todos da equipe estão motivados e

2

satisfeitos por contribuírem para o
surgimento de uma nova marca forte
no mercado.”

2

“Enxergo

as

equipes

motivadas

para

os

muito

desafios

de

crescimento futuros.”
“A
3

equipe

está

principalmente
projetado

para

motivada

pelo
esta

sim,

crescimento
linha

nos

próximos anos.”
“A motivação dos colaboradores está
3

diretamente ligada com as ambições
de

crescimento

desta

adesivos e selantes.”

linha

de
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“Como é uma linha nova, mais
dinâmica e com grande perspectiva
de crescimento, as pessoas estão
bem envolvidas. Elas desenvolvem o
3

trabalho
pontos

com
ainda

satisfação.
estão

Alguns

desconexos,

principalmente no que diz respeito
ao

fluxo

do

processo

de

desenvolvimento, porém não afeta a
motivação da equipe.”
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7) Como você analisa o projeto de crescimento/expansão desta linha de
adesivos e selantes?
Grupo

“Como
1

Transcrição para Estrutura

Citação

um

Sistêmica

grande

desafio

profissional, quero estar participando
de todas as etapas e crescer junto
obviamente.”
“Temos que crescer neste mercado,
porém

precisamos

atuantes

em

vendemos

hoje

estar

regiões
e

mais

que

que

tem

não
um

potencial alto de consumo (nordeste
1

por

exemplo),

programação

de

vendas mais assertiva, logística e
equipe de apoio de análise dos
produtos. Tudo isso para agilizar a
entrega dos produtos, visto que é um
mercado muito dinâmico e rápido nas
decisões.”
“Entendo

que

seja

um

projeto

bastante ousado, ainda mais em um
cenário
1

complicado

que

estamos

passando. No entanto, acredito que
ele está sendo muito bem trabalhado
comercialmente, porém as áreas de
apoio talvez pudessem ser mais bem
trabalhadas.”
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2

“Arrojado e desafiador.”
“É um projeto ambicioso e exigirá um

2

alto desempenho de todas as equipes
envolvidas.”
“Muito coerente com o porte da

2

empresa, tamanho de mercado e
capacidade de investimento.”
“O projeto de crescimento desta linha
de

3

adesivos

diretamente

e

selantes

relacionado

está

com

o

aumento de portfólio de produtos,
trabalhar estratégia de marca e fazer
ações no ponto de venda.”

“O

projeto

de

crescimento

é

desafiador ainda mais se olharmos o
3

cenário pelo qual a economia está
passando, isso irá exigir o melhor
performance de nossas equipes.”

“É

um

projeto

audacioso,

com

grandes perspectivas de dar certo.
Essa expansão foi planejada com
algum tempo de antecedência, e
3

pode trazer bons resultados. Os
investimentos não são baixos, porém
alguns pontos são mais críticos e
podem retardar o processo, como o
tema logístico e mesmo o câmbio.”
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8) Em sua opinião, qual a maior dificuldade enfrentada em uma
expansão de linha de produtos químicos?
Grupo

1

Transcrição para Estrutura

Citação

Sistêmica

“Plano de marketing.”

“O

planejamento

de

desenvolvimento de produtos e o
planejamento de vendas eficaz para
1

ter a resposta em tempo satisfatório
de

programar

as

compras

e

produção e fazer a entrega no prazo
em que o cliente quer receber.”
“- Desenvolvimento da marca
- Aceitação dos novos produtos
- Entender o novo mercado
1

Desenvolver

produtos

diferenciados
- Manter o mesmo nível de serviço
da marca na nova linha
-

Desenvolver

uma

cadeia

de

suprimentos eficiente para a nova
linha.”
2

“Força de vendas, montar equipe.”
“No caso desta linha de adesivos e
selantes vou avaliar o mercado de
consumo e não de químicos em

2

geral,

pois

as

dificuldades

são

distintas, consumo é um combinado
entre, qualidade, mix de produtos,
força de marca, capacidade de
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investimento,
Esses

serviços

são

crescimento,

os

logísticos.

drivers

de

competitividade

e

crescimento de uma marca.”
“Mix de produtos, apoio logístico ou
2

de centros de distribuição para
abranger mais regiões para atender
forma mais rápida.”
“A maior dificuldade é a concorrência
no mercado, pois em termos de
produtos

encontra-se

similaridade

muito

mercado

de

atualmente.
3

grande

produtos
Existe

uma

uma

no

químicos,
grande

dificuldade de se diferenciar por
produto. A partir disso, as grandes
diferenciações que as empresas
devem buscar é nos modelos de
negócios

como:

a

maneira

de

chegar, comunicar e entregar os
produtos no cliente. Ou seja, devese buscar entender melhor o cliente.
“Os principais concorrentes possuem
3

uma atuação global e seu poder de
venda é muito forte, isso sem dúvida
é uma dificuldade encontrada hoje.”
“O ponto principal é a aceitação da
marca e liderança de mercado.
Temos

3

marcas

de

concorrentes

muito reconhecidas no mercado e
requer um investimento alto no ponto
de

venda e

na promoção dos

produtos para “desbancar” essas
marcas.”
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4.1.3 Construção das Estruturas Sistêmicas
Com as transcrições das entrevistas de cada grupo concluídas, iniciou-se a
construção da estrutura sistêmica. O planejamento da construção da estrutura
sistêmica foi realizado da seguinte forma. Primeiro, construiu-se a estrutura
sistêmica do grupo 1 e em seguida a estrutura sistêmica do grupo 2. A decisão de
realizar as montagens de estruturas sistêmicas dos grupos 1 e 2 por primeiro parte
da ideia que os setores envolvidos nesses grupos são de fundamental importância e
os quais possuem maior impacto na expansão de um negócio.
Visando eliminar variáveis repetidas ou que possuam o mesmo sentido, o
autor construiu uma terceira estrutura sistêmica a fim de trazer uma maior clareza e
entendimento, ou seja, o autor consolidou as estruturas sistêmicas do grupo 1 e 2
em uma única estrutura sistêmica. Desta maneira, o grupo 3 acumulou a
responsabilidade de responder as perguntas da entrevista, além de analisar e refinar
a estrutura sistêmica consolidada do grupo 1 e 2, consequentemente isso gerou a
quarta e última estrutura sistêmica. Uma vez que se percebeu que a visão macro do
grupo 3 em relação ao negócio desta linha de adesivos e selantes é muito maior do
que em relação aos outros dois grupos, sendo assim enxergou-se uma vantagem
nessa situação. Na figura XX abaixo, está ilustrada estrutura sistêmica final refinada
pelo grupo 3.
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Figura XX – Estrutura sistêmica final

Fonte: Elaborado pelo Autor (2015)
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4.1.4 Identificação dos Modelos Mentais
Por meio da análise das respostas das entrevistas individuais efetuadas com
os participantes foi possível identificar as percepções dos entrevistados em relação
a uma possível expansão da linha de adesivos e selantes. Sabendo que o Grupo 1
possui um viés de back office e suas ações são mais voltadas ao abastecimento da
empresa, ou seja, em relação com fornecedores. O Grupo 2 possui um viés de front
office o que significa que suas ações estão direcionadas aos clientes e, por fim, o
Grupo 3 representa a visão macro das lideranças dentro da organização. Analisando
estas informações o autor conseguiu especificar de forma mais clara que:


As percepções do Grupo 1 são voltados para os fornecedores.



As percepções do Grupo 2 são voltados para os clientes.



As percepções do Grupo 3 são voltados para os interesses da
empresa.

A partir desta análise de respostas, o autor foi capaz de compreender e prédeterminar os percepções envolvidas que posteriormente foram validados com os
participantes. Vale ressaltar que o autor não seguiu o que método PSPC proposto
por Andrade et. al (2006) recomenda na etapa de identificação de modelos mentais,
pois as percepções identificadas não se caracterizavam como modelos mentais. O
método proposto por Andrade et. al (2006) especifica que nesta etapa de
identificação de modelos mentais o primeiro passo deve ser a identificação dos
atores. Andrade et. al (2006) sugere a identificação de 3 a 5 atores que atuem na
questão estuda e em seguida descubra quais agentes têm maior influência sobre a
situação como ela se apresenta. E por fim o segundo passo da identificação de
modelos mentais é referente a exploração dos modelos mentais, segundo Andrade
et. al (2006). Neste passo, deve se identificar o que está presente na mente de cada
ator, ou seja, o que faz com que ele haja de determinada maneira na realidade
(ANDRADE et al, 2006).
As percepções de cada grupo estão descritos no quadro XX abaixo.
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Quadro XX – Transcrição das percepções
Ator

Simbologia
A

Grupo 1

B

C

D

Grupo 2

E

F

G

Grupo 3

H

I

Modelos Mentais
Quando falta matéria prima, sou obrigado a importar. A
disponibilidade de matéria prima fica escassa no mercado
nacional.
Hoje, dependemos somente de rodovias no Brasil para efetuar
os transportes. Se houvesse mais ferrovias e hidrovias, o custo
logístico e o número de centros de distribuições seriam
menores.
A situação do mercado está complicada, ainda há muita
instabilidade econômica. Os fornecedores estão passando
reajustes de preços agressivos.
Na maioria das negociações o preço do produto é o principal
influenciador na decisão de compra do cliente. Se não
possuirmos um preço de venda competitivo a venda pode não
acontecer.
Vendedores que não recebem treinamentos ou possuem pouco
conhecimento do portfólio de produtos não atingem as metas de
vendas.
Entregas atrasadas não são toleráveis neste tipo de mercado.
Os clientes possuem uma necessidade de abastecimento muito
rápida.
A concorrência possui marcas com abrangência global e são
líderes de mercado. A batalha para ganhar novos clientes é
dura.
Como a concorrência muitas vezes tem o melhor preço, temos
que competir pela diferenciação do produtos e pelo modelo de
negócio praticado para se aproximar e conquistar novos
clientes.
A margem de contribuição líquida (MCL) de lucro está cada vez
mais apertada.

Fonte: Autor, (2015)

Percepção do Autor sobre a
Percepção dos Grupos
Existe limitadores na cadeia
de fornecimento como baixa
capacidade de produção e
muita dependência de um
único modal logístico. Isso com
certeza pode prejudicar a
expansão do negócio.

Preço competitivo do produto,
e alto nível de apoio logístico
são imprecindíveis para o
crescimento desta específica
linha de produtos. Não é
possível alanvancar grandes
volumes de vendas sem estes
dois fatores.

O desafio é enorme para esta
específica linha de produtos,
uma vez que se trata de um
novo entrante no mercado e irá
ter concorrentes que possuem
vendas em escala global.
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Figura XX – Identificação dos modelos mentais na estruturas sistêmica.

Fonte: Elaborado pelo Autor (2015)
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4.1.5 Definição dos Pontos de Alavancagem
A definição dos pontos de alavancagem foi executada juntamente com os
entrevistados. Devido à baixa disponibilidade de horários em comum e as diferentes
localizações geográficas de alguns entrevistados, o autor optou mais uma vez pelo
contato de forma individual com os entrevistados.
Durante esse contato individual com cada participante, o autor apresentoulhes a estrutura sistêmica final gerada pelo presente estudo e a variável central prédeterminada que é: Vendas. O autor também auxiliou-os a entender a linguagem
sistêmica e, consequentemente, facilitou o entendimento da estrutura sistêmica final.
Em seguida, o autor solicitou que os entrevistados analisassem individualmente a
estrutura sistêmica e depois indicassem quais seriam as variáveis que trariam o
maior número de resultados positivos em relação à variável central pré-determinada
pelo autor. As variáveis indicadas pelos entrevistados foram definidas como pontos
de alavancagem da variável central. O gráfico XX apresentado, indica quais foram
os pontos de alavancagem escolhidos pelos entrevistados.
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Gráfico XX – Pontos de Alavancagem segundo os entrevistados

Fonte: Elaborado pelo Autor (2015)
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A identificação dos pontos de alavancagens na estrutura sistêmica final é
caracterizado da seguinte forma de acordo com o quadro XX.

Quadro XX - Notação utilizada para identificação dos pontos de
alavancagens e variáveis Centrais.

Ponto de Alavancagem

Variável Central

Fonte: Elaborado pelo Autor (2015).

De acordo com as respostas dos entrevistados apresentadas no gráfico XX, o
autor realizou uma última análise para verificar quais destas variáveis indicadas
poderiam, realmente, ser pontos de alavancagens. Sendo assim, o autor identificou
os pontos de alavancagens e variáveis centrais na estrutura sistêmica final. A figura
XX exibe a estrutura sistêmica final.
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Figura XX - Identificação dos pontos de alavancagens e variáveis centrais na estrutura sistêmica.

Fonte: Elaborado pelo Autor (2015).
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Na figura XX, é possível verificar as ligações da variável central com os
respectivos pontos de alavancagem na estrutura sistêmica. A ideia central que o
autor deseja passar é que pontos de alavancagens devem impactar de forma
positiva nas variável central escolhida e não de forma negativa. A estrutura sistêmica
possui ligações entre os pontos de alavancagem e a variável central que estão
destacados por setas mais espessas.

4.1.6 Construção de Cenários
O presente sub capítulo aborda sobre a construção de possíveis cenários que
foi realizada nesta pesquisa. O grupo 3 o qual é composto por integrantes de cargos
de lideranças foi o único grupo a participar desta etapa. A visualização de cenários
futuros seguiu a metodologia proposta por Schwartz (2000) e que, posteriormente,
foi adaptada por Andrade et al. (2006), conforme a conjunto de passos que é
descrito abaixo.
Quadro XX – Sequência de passos do planejamento por cenários.
Número

Descrição dos passos

1

Identificar as forças motrizes do ambiente

2

Classificar as forças motrizes

3

Hierarquizar as incertezas críticas

4

Atribuir níveis extremos as incertezas críticas selecionadas

5

Definir horizonte de tempo

6

Desenvolver a matriz dos cenários

7

Descrever e projetar a composição de cada um dos cenários
Fonte: Adaptado pelo autor a partir de Schwartz (2000) e Andrade et al.
(2006).

O primeiro passo foi impulsionado em busca de respostas para a seguinte
pergunta: Quais são as principais forças que influenciam o crescimento do mercado
de adesivos e selantes no Brasil? Através do quadro XX, é possível verificar a

107

listagem realizada pelo autor das forças que atuam sobre o mercado de adesivos e
selantes no Brasil.
Quadro XX – Lista de forças atuantes no mercado brasileiro de adesivos e
selantes.
Forças atuantes no mercado brasileiro de adesivos e selantes
1

Mão de obra qualificada

9

Empresas líderes em segmentos do setor

2

Disponibilidade de fornecedores matéria
prima e equipamentos

10

Fatores políticos

3

Aumento das pressões ambientais

11

Aumento do consumo

4

Abertura dos mercados

12

Investimentos

5

Concorrência de mercado internacional.

13

Diversificação de produto entre as
empresas

6

Produto com valor agregado

14

Variações do câmbio

7

Inovações – tecnológicas

15

Crescimento do PIB do Brasil

8

Inovações – novos produtos

16

Preço do petróleo

Fonte: Autor (2015).

O segundo passo consiste na classificação das forças motrizes que foram
listadas no primeiro passo. Esta etapa também foi executada pelo autor o qual foi
guiado pelo seguinte questionamento: Quais das forças listadas anteriormente não
apresenta uma visão clara sobre seu desdobramento no futuro? Em cima desta
questão, o autor classificou a lista de forças em tendências predeterminadas e
incertezas críticas conforme recomenda o método de Schwartz (2000) que é
apresentado por Andrade et al. (2006). A seguir segue o quadro XX com a
classificação das forças motrizes.
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Quadro XX – Lista de forças motrizes classificadas
Forças Motrizes
Tendências Predeterminadas

Incertezas Críticas

Mão de obra qualificada

Crescimento do PIB do Brasil

Empresas líderes em segmentos
do setor
Disponibilidade de fornecedores
matéria prima e equipamentos
Aumento das pressões
ambientais

Aumento do consumo
Investimentos
Variações do câmbio

Abertura dos mercados

Inovações – novos produtos

Diversificação de produto entre
as empresas

Inovações – tecnológicas

Produto com valor agregado

Fatores políticos

Concorrência de mercado
Preço do petróleo
internacional.
Fonte: Autor (2015).

Os passos um e dois foram executados pelo autor devido à dificuldade de
reunir os integrantes do grupo 3 em uma data e horário em comum a fim de que
fosse possível discutir e executar o primeiro e segundo passo em conjunto. Sendo
assim o autor executou estas etapas iniciais para que o desenvolvimento da
pesquisa continuasse.
A partir do passo 3 deste método, os integrantes do grupo 3 iniciaram sua
participação. Este terceiro passo é composto pela escolha de duas incertezas
críticas de maior importância. O autor se reuniu, individualmente, com cada
integrante do grupo 3 para questioná-los quais eram as duas incertezas críticas de
maior importância da lista classificada no passo 2. Vale ressaltar que o autor deixou
a lista de forças motrizes classificadas totalmente aberta a modificações caso os
entrevistados do grupo 3 achassem necessário. De acordo com as escolhas do
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grupo 3, as duas incertezas críticas mais votadas, por ordem de importância, foram:
Crescimento do PIB do Brasil e Investimentos.
A quarta etapa tem o objetivo de atribuir níveis extremos para cada uma das
Incertezas Críticas escolhidas para que se possa construir os quadrantes dos
cenários. A seguir, está a descrição dos níveis extremos das Incertezas Críticas
selecionadas.
 Crescimento do PIB do Brasil: Um cenário negativo que eleva ao extremo
esta incerteza crítica é o que acaba caracterizando o baixo crescimento do
PIB, para tal cenário se configurar seria necessário um aumento da recessão
econômica e sua longa duração. Para que se possa quantificar este baixo
crescimento do PIB do país, o autor e o Grupo 3 tomaram como base o
resultado de crescimento do PIB brasileiro de 2014 que foi 0,1%. Em
contrapartida, um alto crescimento do PIB acaba se configurando com o
crescimento da economia brasileira, retomada da industrialização do país e
controle da inflação. Para que se possa quantificar este alto crescimento do
PIB do país, o autor e o Grupo 3 tomaram como base o resultado de
crescimento do PIB brasileiro de 2010 que foi 7,6%.
 Investimentos: Um cenário negativo que eleva ao extremo esta incerteza
crítica é o que acaba caracterizando o baixo investimento, este é composto
por um cenário de recessão econômica e somente haverá injeção de capital
dos acionistas para a manutenção da sobrevivência do negócio. Com a
intenção de tentar quantificar o que seria um baixo investimento por parte da
empresa, o Grupo 3 revelou que os investimentos iriam ser em torno da casa
dos milhares de reais. Em contrapartida, um alto investimento é
impulsionado por um cenário de crescimento econômico muito otimista e isso
abre oportunidades para o acionista investir em maior volume e seu leque de
opções de investimentos acaba sendo maior. Com a intenção de tentar
quantificar o que seria um alto investimento por parte da empresa, o Grupo 3
revelou que os investimentos iriam ser em torno da casa dos milhões de reais.

A quinta etapa é voltada para a definição de um horizonte de tempo. Foi
definido que o ano 2025 seria o ano futuro, uma vez que no ano de 2015 a empresa
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estudada nesta pesquisa inicia o desenvolvimento do seu planejamento estratégico
e visão para os próximos dez anos.
O desenvolvimento da matriz de cenários é o que caracteriza o passo 6. Esta
matriz de cenários é composta por quatro quadrantes, os quais representam quatro
cenários. A projeção positiva e negativa das duas Incertezas Críticas simulam cada
um dos quatros cenários existentes nesta matriz, conforme figura XX. Visando uma
melhor definição para cada nome de cenário, o autor buscou responder a pergunta
indicada por Andrade et al. (2006): Qual nome melhor identifica estes cenários? A
figura XX exibe os nomes dos cenários futuros que foram definidos pelo autor,
porém foram validados pelos participantes do Grupo 3.

Figura XX – Matriz de cenários futuros

Fonte: Autor (2015).

O sétimo passo é caracterizado pela descrição e projeção da composição de
cada um dos cenários. A intenção desta etapa é visualizar os cenários futuros
envolvidos neste exercício, para tal foram usadas como base as questões descritas
em Andrade et al. (2006), conforme segue:
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i) O que seria necessário acontecer para o cenário se configurar? Quais
seriam os sinalizadores para estes acontecimentos?
ii) Uma vez concretizado, quais são as suas características?
iii) Quais as consequências para a empresa?
iv) Quais as estratégias criativas antes do cenário se configurar? Como estar
preparado para o cenário?
v) Quais são as estratégias condicionais, só tomadas depois que o cenário se
configurou?
Nesta etapa somente dois participantes do Grupo 3, responderam às
perguntas citadas acima. O autor contou com o auxílio de um gravador de som
durante as reuniões individuais nas quais foram respondidas e discutidas as cinco
perguntas selecionadas. Com base nas informações obtidas das gravações das
entrevistas dos dois participantes do Grupo 3, o autor compilou a descrição dos
quatro cenários futuros exibidos na figura XX.



Recessão: O cenário recessão é caracterizado pelo baixo crescimento
do PIB do Brasil em combinação com o baixo nível de investimentos da
empresa em questão. A alta instabilidade econômica do país é
ocasionada por crises financeiras, bem como crises políticas que
acabam

influenciando

desaceleração

da

na

desvalorização

indústria,

desemprego

da
e

moeda

nacional,

consequentemente

inflacionando as mercadorias e serviços e tudo isso se reflete no baixo
crescimento do PIB do país. Tal cenário está diretamente ligado a
diminuição de investimentos por parte da organização diante de
perspectivas tão baixas de crescimento da economia. Focando a
análise para o mercado desta linha de adesivos e selantes, vemos um
mercado dependente de consumo massivo e da construção civil. Um
mercado com tais características é impactado fortemente em um
cenário de recessão, uma vez que os consumidores irão adiar suas
reformas e construções de imóveis com o objetivo de priorizar os
investimentos a serem feitos em tal situação, ou seja, pode-se traduzir
como queda nas vendas para as empresas. Perante a um cenário de
plena recessão, a estratégia a ser adotada é ter uma atitude seletiva no
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portfólio de negócios. Onde será priorizado somente os negócios que
possuem maior probabilidade de se obter maior êxito.


Estagnação: O cenário de estagnação é composto por um alto
investimento da organização em questão e pelo baixo crescimento do
PIB do Brasil. Para tal cenário se configurar o crescimento do PIB
brasileiro deve se apresentar em estado de inércia e assim forçar a
empresa a investir como forma de manter a sobrevivência de seus
negócios. As consequências para a empresa é o fato de se
descapitalizar em um período de estagnação da economia e ter o
retorno financeiro deste investimento a um prazo maior que o
desejado. Outra consequência deste cenário é a maior vulnerabilidade
que a empresa fica exposta uma vez descapitalizada e sujeita as
oscilações do mercado em um período de instabilidade econômica.
Este panorama recomenda a utilização de estratégias de publicidades
de baixo custo, um forte trabalho da equipe comercial na manutenção
da carteira de clientes.



Expectativa de Crescimento: O cenário de expectativa de crescimento
é composto pelo baixo nível de investimento e pelo alto crescimento do
PIB do Brasil. A característica deste cenário se apresenta como uma
retomada da economia para o crescimento, onde as vendas começam
dar sinais de melhora e consequentemente sobre uma perspectiva de
futuro melhor para o negócio. Sob estas determinadas particularidades
de cenário, as consequências para a empresa em relação a isso é
talvez perder algumas oportunidades de investimento por estar com
uma atitude muito cautelosa ainda em relação a retomada do
crescimento da economia. O cenário de expectativa de crescimento
exige como estratégia fundamental o acompanhamento de perto da
situação econômica do país para ter um nível de certeza maior para
qual direção está indo e assim tomar decisões com maior sabedoria.
Outra

estratégia

válida

seria

o

empréstimo

de

capital

para

investimentos no momento que se a economia se concretizasse a
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saída de um período de alta instabilidade econômica para um de baixa
instabilidade econômica.


Expansão

Acelerada:

Este

cenário

é

caracterizado

pelo

alto

crescimento do PIB do país somado a um alto nível de investimentos
por parte da empresa. Para tal panorama se tornar realidade o PIB do
Brasil deve voltar a crescer de forma acelerada, retomar a
industrialização do país, geração de empregos, controle da inflação e
consequentemente o aumento do consumo e aquecimento da
economia. Por meio desse conjunto de fatores, as vendas da empresa
podem voltar a disparar e contribuir para faturamentos cada vez mais
elevados. As estratégias criativas a serem escolhidas, na iminência de
um cenário de expansão acelerada, são:

priorizar o marketing e

publicidade da marca, visando fixar a marca e qualidade dos produtos
na mente do consumidor antes dos demais concorrentes. Em caso
deste positivo cenário, realmente, se configurar, a estratégia para se
colocar em prática é o investimento agressivo em ações no ponto de
venda, material de apoio, treinamentos para clientes e vendedores e
infraestrutura, uma vez que o cenário apresenta-se favorável para
investimentos e a probabilidade de retorno de investimento é muito
mais rápida do que qualquer outro cenário.

Uma observação importante a ser considerada é que a matriz de cenários
futuros está apoiada em dois eixos (incertezas críticas): crescimento do PIB do Brasil
e investimentos. O primeiro eixo refere-se a uma de linha de perspectiva com uma
visão macro de ambiente a respeito do crescimento econômico de um país inteiro, já
o segundo eixo remete a uma linha de perspectiva com uma visão interna de uma
empresa a respeito de seus investimentos. Talvez esta não seja a melhor a
combinação para uma matriz de cenários, mas foram estas incertezas críticas
selecionadas pelo participantes do Grupo 3.
O quadro XX traz uma análise de prioridades dos pontos de alavancagem em
cada um dos cenários visualizados, a fim de sinalizar quais os pontos de
alavancagem seriam realmente robustos em cada cenário. A sinalização deste
quadro XX pode ser interpretada da seguinte maneira:
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Seta verde: indica que o respectivo ponto de alavancagem deve ter sua
aplicação priorizada naquele determinado cenário.



Seta vermelha: indica que o respectivo ponto de alavancagem deve ter
sua aplicação minimizada naquele determinado cenário.



Ponto de interrogação: indica que o respectivo ponto de alavancagem
apresenta uma incerteza futura naquele determinado cenário.
Quadro XX – Pontos de Alavancagem x Cenários

Fonte: Autor (2015).

Analisando o quadro XX, percebe-se que no cenário recessão nenhum ponto
de alavancagem deve ter sua aplicação priorizada e sim minimizada, uma vez que a
cautela toma conta de todas as decisões dentro da empresa. Então, a indicação das
setas vermelhas indicam que estes pontos de alavancagem devem ter sua aplicação
minimizada por uma questão de evitar custos em um cenário tão pessimista como se
apresenta o cenário recessão.
Em relação ao cenário estagnação, pode-se interpretar os sinais do quadro da
seguinte forma, onde o investimento é ponto de alavancagem a ser priorizado. O
ponto de alavancagem investimento é priorizado com intuito de compensar o baixo
crescimento econômico do país neste cenário. Consequentemente, os pontos de
alavancagem propagandas e apoio logístico se apresentam com o ponto de
interrogação, uma vez que não se tem uma certeza de qual será o comportamento
destes dois pontos de alavancagem em relação ao investimento realizado, pois
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sempre irá ficar a dúvida se o investimento será suficiente ou não para impactar de
forma positiva ou gerar um resultado positivo nestes outros dois pontos
alavancagem.
No cenário expectativa de crescimento onde as vendas começam dar sinais
de melhora e consequentemente sobre uma perspectiva de futuro melhor para o
negócio, os pontos de alavancagem estão representados por um ponto de
interrogação. Uma vez que a empresa ainda está receosa sobre o cenário futuro, a
priorização dos pontos de alavancagem irão depender do real aquecimento da
economia do país, pois enquanto for especulação a dúvida irá permanecer.
O cenário de expansão acelerada é um cenário extremamente positivo do
ponto vista da empresa. Este cenário possui os três pontos de alavancagem como
tendo prioridade em sua aplicação devido a um cenário favorável para se extrair o
máximo de resultados positivos possível destes pontos alavancadores.
O próximo subcapítulo traz as avaliações realizadas acerca do artefato
desenvolvido.

4.2 Avaliação do Artefato
Em relação a avaliação do artefato sob o ponto de vista dos participantes
responsáveis do Grupo 3, o autor apresentou o artefato finalizado de forma
individual aos colaboradores responsáveis envolvidos no processo de
desenvolvimento deste artefato. Os colaboradores responsáveis do Grupo 3
validaram e demonstraram interesse pelo artefato desenvolvido, apesar de
apresentarem pouco conhecimento em relação ao método utilizado. Esta
validação ocorreu após o autor realizar a leitura da estrutura sistêmica final e
dos cenários futuros compilados. Em seguida, foram efetuados pequenos
ajustes necessários tanto na estrutura sistêmica quanto algumas colocações
adicionais nas descrições do cenários futuros. A possibilidade de visualizar as
forças atuantes sobre o negócio e as possíveis alternativas apresentadas
pelos cenários futuros passaram a percepção de elevada importância por
parte dos participantes do Grupo 3 para o autor nestes aspectos durante os
encontros.
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Sob o ponto de vista do autor, pode-se constatar que o desenvolvimento
deste artefato foi um grande desafio, uma vez que a organização em questão
e os próprios participantes nunca haviam tido contato com o método proposto.
Além disso, o alinhamento das agendas de compromissos dos participantes
gerou muitos entraves na evolução da construção do artefato proposto, pois
não foi possível reunir os grupos formados nos encontros necessários, o que
levou o autor a buscar o contato de forma individual com cada integrante.
Pontos positivos que podem ser elencados são o aprendizado gerado sobre o
negócio da empresa em questão como, propriamente, do método empregado
durante o processo de desenvolvimento do artefato. Talvez, este estudo
possa abrir oportunidades para outros estudos vinculados ao PSPC em
diferentes setores da organização resultando assim em novas aprendizagens
e novos frutos.
O próximo capítulo complementa análise destes resultados e expõe as
considerações finais deste estudo.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
As considerações finais são abordadas neste capítulo à respeito deste estudo
incluindo as sugestões de trabalhos futuros.
5.1 Conclusões do Estudo
A atual pesquisa teve o intuito de alcançar os principais objetivos propostos
que incidem na identificação dos pontos alavancadores e visualização de cenários
futuros, por meio do pensamento sistêmico e planejamento de cenários (PSPC). Tal
método pode ser utilizado como sendo uma ferramenta de suporte para a análise de
uma possível expansão de uma linha/marca de adesivos e selantes no mercado
brasileiro.
Os resultados atingidos pela pesquisa demonstraram-se muito positivos. Uma
vez que o artefato proposto através da aplicação do PSPC de maneira adaptada
pelo autor, gerou entendimento e visualização de cenários como também a
identificação dos pontos alavancadores no mapa sistêmico para os participantes
quanto para os demais membros da organização. Apesar da avaliação deste artefato
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pelos participantes da empresa em questão, o mesmo ainda precisa ser validado
pelas demais hierarquias de lideranças da empresa para assim ser incorporado às
ferramentas de análises de expansão de negócios utilizados atualmente na
organização. O artefato construído propicia novas perspectivas para as lideranças
da empresa em relação a visão macro de um negócio e suas possibilidades de
expansão.
A visão e conhecimentos compartilhados dos participantes a respeito desta
linha de adesivos e selantes, somados aos conceitos explorados no referencial
teórico e as análises das entrevistas habilitou o autor a realizar uma transcrição em
formato de mapa sistêmico. O desenvolvimento de um mapa sistêmico permite a
visualização de quais são as variáveis que estão ligadas e influenciam diretamente
os pontos alavancadores.
Durante a construção desta pesquisa, o autor encontrou inúmeras
dificuldades que foram verdadeiros limitadores para a rápida evolução do estudo. Os
limitadores dos quais o autor fala são: a falta de conhecimento e afinidade com as
regras do método de pesquisa proposto e também da dificuldade de encontrar
tempo disponível na agenda dos vários entrevistados para promover um encontro. O
que acabou levando o autor a realizar a entrevista de forma individual e não em
grupo. Sendo assim, este estudo demandou muita organização e dedicação até sua
conclusão.
Enfim, a proposição de um modelo, o artefato construído, contribuiu para o
cumprimento dos objetivos propostos inicialmente. Concluindo assim que, a
aplicação deste artefato pode ser aproveitada para auxiliar na solução de outros
problemas similares, desde que com algumas adequações conceituais, porém para
comprovar a eficácia do artefato proposto nesta trabalho mais estudos e pesquisas
são necessários para tal validação.

5.2 Sugestões para Trabalhos Futuros
Algumas sugestões futuras foram listadas durante o desenvolvimento deste
estudo. As mesmas podem ser verificadas na seguinte lista apresentada na
sequência:
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- Aplicação do PSPC em outras linhas de produtos com o intuito da empresa
em questão poder avaliar a expansão dessas outras linhas também.
- Aplicação do método PSPC de forma completa e não de forma adaptada.
Dessa forma seria possível desenvolver um modelo computacional utilizando as
variáveis da linha de negócio avaliado e assim simular inúmeros cenários futuros
com os diferentes comportamentos das variáveis escolhidas.
- Propor planos de ações para a organização analisada frente aos cenários
futuros encontrados, após seguir o método PSPC adaptado deste estudo. Isso seria
extremamente válido, pois a empresa estaria com suas ações estratégicas já
determinadas caso algum cenário futuro visualizado se configurasse, ou seja, o
tempo de resposta da empresa em relação as dificuldades encontradas seria menor.
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