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1. APRESENTAÇÃO 

O presente documento corresponde ao produto “Cenário Estratégico” do Contrato firmado entre 

o Ifes e a GDconsult. O produto consiste na produção de um estudo sobre o contexto futuro de atuação 

institucional, utilizando o estudo de cenários como ferramenta. As diretrizes para o trabalho, bem como, 

o horizonte temporal de planejamento foram balizados pelos interlocutores da organização (lideranças 

e equipe de desenvolvimento), considerando para tal, a dinâmica institucional e a complexidade de seu 

contexto de atuação. 

 

A metodologia utilizada no estudo identificou, primeiramente, o problema central do trabalho, 

que se caracteriza por delinear, a partir da visão das lideranças, o pensamento central sobre o futuro: 

quais decisões terão grande impacto no cumprimento da missão institucional no futuro? A definição dos 

fatores endógenos e variáveis exógenas foi realizada na sequência, produto de um conjunto de 

workshops, reuniões técnicas e estudos de macrocenários para o contexto institucional. Com base 

nesses elementos, foi possível selecionar condicionantes do futuro a partir da aplicação do método 

Delphi e da análise de impactos cruzados. A construção dos cenários se deu pela Análise Morfológica 

realizada com base nas variáveis chaves obtidas a partir resultado da matriz de impacto cruzado. A 

etapa seguinte buscou a seleção do cenário de atuação e a criação de uma imagem de futuro da 

organização. A escolha do cenário foi realizada com base nos métodos de Porter para enfrentar as 

incertezas futuras na escolha das estratégias e o design institucional com o uso do Model Business 

Generation (canvas).  

 

Mais detalhes serão apresentados no decorrer deste documento que apresenta sua estrutura 

organizada nos seguintes tópicos: Introdução; Base teórica; Método de trabalho; Resultados. 

 

O trabalho de construção de cenários se insere no contexto do planejamento Ifes com o papel 

instrumentalizar o tomadores de decisão na escolha de estratégias assertivas para a organização. Os 

resultados alcançados em sua abrangência e profundidade, apresentados neste documento, são frutos 

do trabalho participativo, definições e acordos entre as pessoas envolvidas. 
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3. INTRODUÇÃO 

Quando se fala de estratégia, a inovação é tema central e desafiador de qualquer modelo de 

planejamento. Inovar não e simples, requer tempo, choque de ideias (palpites) e o uso de modelos 

mentais diferentes dos tradicionais, afinal como buscar novos resultados se as ações são sempre as 

mesmas?  

Desenhar uma organização para o futuro com a importância do desafio que nos é apresentado 

requer também uma abordagem inovadora que permitam as pessoas se deslocarem para o futuro e se 

posicionar de forma clara sobre aspectos tangíveis. O design do planejamento estratégico institucional 

pode ser entendo pelo conjunto das seguintes fases: delineamento do contexto e sistema institucional 

atual; construção de cenários; projeção da imagem da organização no futuro; e definição dos 

referencias estratégicos institucionais. 

Conhecer os desafios atuais é marco zero de quase todo modelo de planejamento. Abordagem 

escolhida reúne a tradução da forma de atuação atual da organização em um modelo de negócio (ou 

modelo institucional), ou seja, definição de seu público, principais atividades, produtos e serviços, fontes 

de recursos e estrutura de custos, etc. Além disso é importante conhecer os limites e restrições legais de 

atuação, pontos forte e fracos dos ambientes interno e externo da instituição.  

Passo seguinte é o entendimento de como será o contexto de atuação da instituição no futuro, 

como se antecipar a questões que estarão em discussão a longo prazo? A proposta é a projeção de 

cenários e a construção de um modelo institucional voltado para esse futuro (modelo institucional 

futuro). Esses elementos são objetos do estudo realizado e apresentado neste documento que será 

cuidadosamente detalhado na sequência. 

Todo esse esforço é para adensar a capacidade das lideranças na definição dos referencias 

estratégicos institucionais. A escolha da trajetória que fará com que a organização seja capaz 

materializar sua imagem de futuro se inicia pela escolha de uma estratégia assertiva e alinhada as 

capacidades da organização. O design dos direcionadores estratégicos da instituição será feito de forma 

participativa, cocriado pelas lideranças e colaboradores envolvidos.  
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4. BASE TEÓRICA 

 

4.1 Cenários 

Conceito  

A tentativa de “prever” o futuro a tempos faz parte do comportamento humano em diversas 

áreas: política, cultural, econômica, social, etc. Vários pensadores e lideranças dedicaram parte de suas 

vidas projetando suas ações em um momento futuro, imaginando como seriam seus impactos e quais 

fatores seriam mais contundentes no futuro. A possibilidade de se antecipar a acontecimentos futuros, 

notadamente, traria vantagens competitivas a esses atores na forma de posicionamento de suas 

organizações, nações, etc. Entretanto, “a única discussão relevante sobre o futuro é aquela na qual nós 

conseguimos mudar a questão sobre se alguma coisa vai acontecer para o que nós faremos se 

acontecer” (DE GEUS, A. The living company. Boston: Harvard Business School Press, 2002. p. 73.). 

A ferramenta cenários é uma resposta para a sistematização do pensar e do agir em um 

ambiente futuro. Vários autores buscaram conceituar o termo da seguinte maneira (alguns exemplos): 

 Schnaars (1987) um cenário é um conjunto de eventos futuros (hipóteses) com o objetivo de 

estruturar os fatores e pontos críticos para a tomada de decisão; 

 Van der Heijden (1997) os cenários são definidos como conjuntos razoáveis e factíveis de futuros 

possíveis, devidamente estruturados. Eles são construídos através da explicitação das várias 

interpretações dos eventos que orientam a estrutura do ambiente de negócio; 

 Gausemeier et al. (1998) “descrição, geralmente compreensível, de uma situação no futuro. Esta 

descrição está baseada em uma rede complexa de fatores de influência”; 

 Schwartz (1996) “você trabalha através de eventos simulados como se estivesse vivendo-o. 

Através de treinamento, você reconhece os dramas revelados. Isto lhe ajuda a evitar surpresas 

desagradáveis e a saber como agir”;  

 Godet (1987) cenários são modelos hipotéticos relacionados a determinados sistemas que 

combinam fatores tecnológicos, econômicos, sociais, políticos e culturais, bem como as suas 

inter-relações. Os estudos de cenários buscam reduzir a complexidade dos sistemas através da 

diminuição das incertezas, o que pode gerar respostas mais acertadas e de maior velocidade às 

mudanças. 
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A pesar da larga quantidade de conceitos sobre cenários, entende-se que não existe grande 

variabilidade entre eles, em linhas gerais, cenários podem ser definidos como: construções hipotéticas 

de eventos futuros, determinados a partir de interpretações qualitativas dos pontos críticos dos fatores 

exógenos que influenciam as organizações, que possibilitam criar imagens de futuros. 

 

4.2 Ferramentas utilizadas na construção de cenários 

4.2.1 Entrevista 

Descrição 

Trata-se do levantamento de informações mais aprofundadas sobre um determinado tema, por 

meio de sessões individuais ou coletivas, na qual o entrevistador pode repetir ou esclarecer perguntas, 

formular estas de forma diferente para que o entrevistado consiga responder a contento e especificar 

algum termo de difícil compreensão. Além disso, podem-se obter informações que não constam de 

documentos oficiais, mas que podem ser relevantes para as conclusões do estudo (Lakatos e Marconi, 

1994). 

 

Método de trabalho 

As entrevistas seguem um método padrão através do qual as perguntas são preestabelecidas 

com o uso de questionários semiestruturados. Para Goode e Hatt (apud Lakatos e Marconi,1994), a 

entrevista "consiste no desenvolvimento de precisão, focalização, fidedignidade e validade de certo ato 

social, como a conversação". Van der Heijden (1997) propôs regras básicas para se ter um bom processo 

de entrevista: 

 Iniciar a entrevista explicando os seus objetivos; 

 Explicar qual será o fim das informações geradas e garantir o anonimato da organização e da 

pessoa entrevistada; 

 Não fazer perguntas específicas pré-elaboradas, mas perguntas genéricas que possam ser 

utilizadas como alavanca para possíveis novos questionamentos; 

 Escutar de maneira efetiva e interativa; 

 Gerar um ambiente de confiança entre entrevistado e entrevistador; 

 Não gravar a entrevista. 

  



 

7 
 

4.2.2 Brainstorming 

Descrição 

A técnica de brainstorming baseia-se na premissa de que quantidade pode gerar qualidade, e 

que visões diferentes de uma mesma questão podem definir ou complementar o que se entende sobre 

determinado tema. Ela ocorre do levantamento livre de ideias por um grupo de multidisciplinar de 

participantes que são orientados por uma hipótese, problema, pergunta ou questão em discussão.  

 

Método de trabalho 

A técnica de brainstorming pode ser desenvolvida a partir dos seguintes passos: 

 Definir o tema e o grupo de trabalho. Vale lembrar que este grupo deve ser o mais abrangente 

possível. Os participantes deverão ser convidados para ou workshop ou oficina de trabalho para 

aplicação da técnica; 

 Estabelecer e comunicar de forma clara o método de trabalho aos participantes do workshop; 

 Definir um moderador ou facilitador do evento que conduzirá as discussões em busca de 

consensos para as questões polemicas; 

 A partir da leitura da pergunta orientadora, os participantes deverão registrar suas ideias em 

uma cartela, post-it, flip-chart ou quadro. A geração das ideias iniciais seguem as regas: garantir 

a participação de todos; é proibido dizer “não” (por mais absurda que seja a informação ou 

ideia); as pessoas devem falar as sugestões/ideias que vierem logo à mente; poderá haver 

informações baseadas naquelas já dadas; 

 Logo após esta primeira grande coleta de informações, pode-se fazer uma “filtragem” das 

informações geradas. Neste processo de depuração, as informações são agrupadas e eliminam-

se aquelas sugestões realmente impossíveis de serem consideradas ou informações desprovidas 

de base. Informações repetidas também são eliminadas, enquanto as semelhantes ou 

complementares são unificadas.  
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4.2.3 Método Delphi 

Descrição 

Trata-se da interpelação, de forma individual, de peritos (especialistas) em determinada questão 

que se deseja explorar mais profundamente. A técnica Delphi tem como conceito o princípio de que 

várias cabeças pensam melhor que uma e, sendo um processo de exploração das oportunidades futuras, 

objetiva-se buscar um consenso através de uma combinação de questionamentos de estrutura 

qualitativa e quantitativa. 

 

Método de trabalho 

Apesar da regra básica da técnica Delphi estar baseada na opinião de especialistas, alguns casos 

são utilizados especialistas e pessoas do público em geral, que estariam interessadas em participar do 

estudo. A técnica Delphi pode ser caracterizada por quatro pontos básicos: anonimato, interação, troca 

de informações e controle estatístico das respostas dadas. 

Dois grupos são fundamentais para a aplicação da técnica. Grupo de especialistas: formado por 

pessoas com diferenciados nível de conhecimento sobre o assunto estudado que, por meio de uma 

sequência lógica de perguntas e respostas a questionários sucessivos, são capazes convergir suas ideias 

sobre determinada questão. Grupo de pesquisa: trata-se do conjunto de pessoas que irão conduzir o 

processo do Delphi. Sua função básica é gerenciar o processo de julgamento de valores emitidos pelos 

especialistas, através do estudo analítico das opiniões coletadas, buscando não alterá-las ou 

descaracterizá-las e elaborando as sínteses das conclusões e o formato final do trabalho. 

O método Delphi pode ser conduzido pelas seguintes atividades: 

 Definição da área de estudo e a confecção do primeiro questionário, que deverá possuir 

questões precisas, passíveis de quantificação e independentes; 

 Seleção as peritos que formarão o grupo de especialistas. Sugere-se a utilização de 10 a 15 

especialistas que deverão ser selecionados mais em função de seu conhecimento sobre o 

assunto estudado do que títulos ou postos hierárquicos. Os níveis são divididos em: Alto - neste 

nível, consideram-se todos os especialistas que possuem um conhecimento especializado sobre 

o assunto ou tema. Médio - neste nível, levam-se em conta todos os especialistas que possuem 

um bom conhecimento sobre o assunto, mas não chega a ser um conhecedor específico. Baixo - 

neste nível, enquadram-se todos os especialistas que têm conhecimento sobre o assunto através 

de literatura especializada. 
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 Aplicação da primeira rodada de perguntas e respostas. A disponibilização e recebimento do 

questionário poderá ser feita por e-mail e o prazo de respostas definido pelo grupo de pesquisa; 

 Elaboração do questionário da segunda rodada. As respostas ao primeiro questionário são 

sistematizadas em tópicos e disponibilizadas aos especialistas para que refinem suas opiniões e 

estabeleçam prioridades entre os tópicos; 

 Aplicação das segunda ou terceira rodada de perguntas e respostas. Nesta etapa os especialistas 

são, então, convidados a comentar sobre as razões para os valores adicionados e adicionar 

outros tópicos. Durante a terceira rodada, e qualquer outra rodada necessária, os especialistas 

reavaliam cada item. Os participantes podem ser municiados com: (a) feedback com informações 

estatísticas sobre os valores atribuídos pelo próprio para cada item; (b) a média atribuída a cada 

item pelo grupo; (c) um sumário dos comentários feitos por cada especialista.  

 

4.2.4 Matriz de Impactos Cruzados 

Descrição 

Trata-se de uma ferramenta que trabalha através de uma técnica de simulação para analisar as 

relações causais entre eventos, variáveis do modelo em estudo. A análise de impactos cruzados 

considera que a ocorrência de uma determinada variável ou evento dependerá, em maior ou menor 

probabilidade, da ocorrência de outras variáveis ou eventos. Ou seja, “como a ocorrência ou não de um 

determinado acontecimento pode aumentar ou diminuir as chances que outros eventos tenham de 

ocorrer” (Kim e Jeong, 1997). 

 

Método de trabalho 

A matriz de impactos cruzados pode ser construída pelas seguintes atividades: 

 Definição das variáveis (eventos) em estudo; 

 Seleção do grupo de especialistas que analisarão as relações entre as variáveis; 

 Utilização de software especifico (MICMAC) ou planilha eletrônica; 

 Depuração e identificação das variáveis essenciais. 
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4.2.5 Análise estratégica (SWOT) 

Descrição 

Em Planejamento Estratégico, a análise SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities and 

Threats, em português - Forças, Fraquezas, Oportunidades e Ameaças) é uma maneira bastante 

eficiente de identificar os pontos fortes e fracos de uma organização, bem como examinar as 

oportunidades e as ameaças que poderão ser enfrentadas no seu ambiente de atuação. A Matriz SWOT 

é uma ferramenta utilizada para fazer análise de cenário, sendo usada como base para gestão e 

planejamento estratégico de uma organização, mas podendo, devido a sua simplicidade, ser utilizada 

para qualquer tipo de análise de cenário. É uma “fotografia” tirada do ambiente como um todo e uma 

visão do terreno onde se encontra a instituição, serve de apoio para que as fraquezas sejam 

minimizadas e os pontos fortes maximizados, melhor aproveitados, através de uma estratégia que 

contemple, ao mesmo tempo, as oportunidades do ambiente e o que de melhor a organização poderá 

fazer para aproveitá-las. 

 

Método de trabalho 

A matriz de impactos cruzados pode ser construída pelas seguintes atividades: 

 Seleção dos participantes do workshop para análise SWOT; 

 Levantamento de informações da instituição e de seu ambiente; 

 Realizar o workshop para análise SWOT; 

 Identificar os fatores positivos e negativos do ambiente interno e externo. Além disso, deve-se 

analisar: Capacidade ofensiva da organização: forma pela qual a organização usa suas forças 

aproveita as oportunidades do ambiente externo; Capacidade defensiva da organização: 

percepções de como as forças da organização são capazes de mitigar as ameaças à instituição 

vindas do ambiente externo; Debilidade ofensiva: destaca a insuficiência de elementos internos 

que possibilitem aproveitar as oportunidades do ambiente externo; Vulnerabilidade: indica 

como as fraquezas tornam a organização potencializam a ação das ameaças do ambiente 

externo. 

 

  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Gest%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Planejamento_estrat%C3%A9gico


 

11 
 

4.2.6 Modelo Institucional 

O Modelo Institucional ou “Business Model Canvas” é uma ferramenta colaborativa para 

modelagem de negócios novos ou existentes. É um mapa visual pré-formatado que permite descrever 

desenhar, inovar e criar uma imagem estratégica da organização. Sua base está na tradução do negócio 

em nove elementos chave: público-alvo e sua segmentação; proposta de valor da instituição; principais 

canais; forma de relacionamento com o público alvo; fontes de receitas; principais atividades; recursos 

principais; estrutura ou principais direcionadores de custos; e principais parceiros. A proposta é cocriar 

uma imagem atual ou futura da instituição que represente, mais fielmente, a visão que seus 

colaboradores tem da mesma (no presente ou futuro). O autor desse modelo é Alexander Osterwalder, 

baseado no seu trabalho sobre Business Model Ontology. 

 
Figura 01 – Modelo Institucional. 
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4.3 Método de elaboração de cenários utilizado 

A GDconsult parte da premissa que a análise prospectiva do ambiente de atuação de 

determinado sistema ou instituição é fundamental para a e definição de uma estratégia organizacional 

assertiva. E reafirma a impossibilidade de se predizer o futuro, partindo do pressuposto que ele é 

incerto e imprevisível, mas que é possível explorar um conjunto de eventos que busquem posicionar 

melhor a organização a imprevisibilidade do futuro. 

 

A literatura especializada apresenta vários modelos e métodos sobre a elaboração de cenários 

prospectivos. A abordagem utilizada pela GDconsult segue a citação de Godet e Roubelat (1996), que 

considera a não determinação de um método único. Para o autor a deficiência das ferramentas, aliada a 

falta de precisão das informações e a subjetividade da interpretação são barreiras inerentes ao 

processo. Isto faz com se busque a complementaridade de métodos, que primam pelo uso de 

ferramentas simples, de fácil assimilação pelas partes envolvidas. 

 

O método utilizado neste trabalho foi concebido em cinco etapas sequenciadas entre si 

(figura01). Do ponto de vista conceitual o modelo baseia-se em duas referências para estudos 

prospectivos: Peter Schwartz e Michel Godet. 
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Figura01 – Método de elaboração de cenários. 

Schwartz desenvolveu um método para construção de cenários exploratórios, composto por oito 

estágios: identificação do problema; identificação dos fatores-chave endógenos ao sistema; 

identificação das variáveis exógenas ao sistema; determinação das prioridades por importância e grau 

de incerteza; determinação da estruturação lógica dos cenários; descrição dos cenários; análise das 

implicações e opções e seleção dos principais indicadores e sinalizadores. Neste método, os "modelos 
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mentais" dos tomadores de decisão e das pessoas responsáveis pela construção dos cenários, isto é, 

seus valores, preocupações, incertezas e visão de mundo, devem ser considerados (Schwartz, 1996 e 

Senge, 1998 apud Marcial, 1999). 

Deste modelo foram consideradas as duas primeira etapas, traduzidas aqui como: identificação 

do problema e fatores endógenos e variáveis exógenas.  

1ª ETAPA. A primeira etapa considera o efetivo delineamento do estudo, dando um norte de 

abrangência e intensidade ao estudo. Aqui são utilizados reuniões técnicas ou workshops para a 

definição o problema que responde aos seguintes questionamentos: Qual é o pensamento reinante, por 

parte dos tomadores de decisão, quando o assunto é sobre o futuro? Quais as decisões que terão um 

grande impacto na organização no longo prazo? 

 

2ª ETAPA. A segunda etapa considera a identificação dos fatores endógenos e variáveis 

exógenas à organização. Os fatores endógenos estão contidos no ambiente próximo à instituição e 

podem estar relacionados aos atores que compõem o seu contexto, como por exemplo, informações 

sobre concorrentes, fornecedores, público-alvo, marco regulatório, ambiente político, comportamento 

do mercado e etc. As variáveis exógenas estão relacionadas ao ambiente macro, mais difíceis de serem 

identificadas devido a sua ligação menos intensa com a questão principal ou área de atuação da 

organização, contudo, podem ter um impacto significativo. Estas variáveis são de característica política, 

social, econômica, tecnológica e ambientais. Para a realização da segunda etapa as seguintes atividades 

foram idealizadas: 

 Levantamento de informações sobre cenários e estudo realizados sobre os seguintes temas: 

macro ambientes Global e Brasil e Cenário Local (Estado, Município ou localidade na qual a 

organização se insere; 

 Realização ou resgate do resultado da análise SWOT para a organização ou sistema em estudo; 

 Realização de Reunião Técnica com a equipe de pesquisa de cenários para identificação de 

propostas de variáveis essenciais do modelo (fatores endógenos e variáveis exógenas); 

 Aplicação da análise de impactos cruzados para depuração e identificação das variáveis 

essenciais. 
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As terceira e quarta etapas receberam influência do método proposto por Godet (Godet e 

Roubelat - 1996). Para os autores existe um grande número de métodos para construção de cenários e 

todos eles devem ser considerados, contudo com algumas similaridades: análise do sistema estudado e 

seu histórico, identificação, análise do comportamento, e determinação das interdependências das 

variáveis que impactam o sistema, estratégia das partes envolvidas (atores) e elaboração de cenários. O 

método de construção de cenários exploratórios proposto é composto por seis etapas: a) delimitação do 

sistema e do ambiente, b) análise estrutural do sistema e do ambiente, retrospectiva e situação atual, c) 

seleção dos condicionantes do futuro, d) geração de cenários alternativos, e) testes de consistência, 

ajuste e disseminação, f) opções estratégicas e planos/monitoração estratégica. 

 

Do modelo proposto por Godet, foram utilizadas duas etapas para estruturação da estratégia 

para elaboração de cenário, ora proposto: seleção dos condicionantes do futuro e geração de cenários 

alternativos. 

 

3ª ETAPA. Na terceira etapa, analisa-se o resultado obtido na segunda etapa, do conjunto 

fatores endógenos e variáveis exógenas à organização. O objetivo é a seleção das variáveis que 

condicionam o futuro do sistema estudado. Essas variáveis serão também chamadas de pilares e podem 

ser organizadas nas seguintes categorias ou temas: político, legal, econômico, social, tecnológico e 

ambiental. A sequência do estudo remete ao comportamento das variáveis no futuro, ou seja, para cada 

pilar, deve-se determinar as hipóteses de variação de evento futuros. Para a realização da terceira etapa 

as seguintes atividades foram idealizadas: 

 Realização de Reunião Técnica com a equipe de pesquisa de cenários para identificação dos 

pilares do modelo de cenários; 

 Formulação das perguntas orientadores de cada pilar para investigação das tendências futuras;  

 Aplicação do método Delphi; 

 Identificação dos eventos futuros para cada variável (pilar). 
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4ª ETAPA. A quarta etapa, geração de cenários alternativos, consiste em combinar os diferentes eventos 

futuros formando cenários distintos para o sistema em estudo. Uma vez determinados os eventos 

condicionam o comportamento futuro do sistema estudado, parte-se para a análise morfológica, que é a 

base estrutural para a construção dos cenários. A análise morfológica consiste em dividir um conjunto 

em dimensões ou componentes, que podem ser de ordem geográfica, econômica, técnica, social, 

política e organizacional. Cada um destes componentes irá possuir um número de estados possíveis 

(hipóteses). Após a determinação das hipóteses de cada componente, os cenários vão sendo 

construídos por combinações entre as várias hipóteses de cada componente.  

 

O modelo proposto busca a formulação de quatro cenários estruturados a partida definição de 

eixos estruturantes que, quanto cruzados, estabelecem quatro quadrantes que direcionarão os cenários. 

A definição dos eixos mais importantes se dá pelo resultado da Matriz de Impactos Cruzados e visão 

estratégica dos decisores da organização. A figura02 esquematiza a análise morfológica. 

 

PILAR

Eventos futuros

PILAR

PILAR

Análise Morfológica

Eixo estruturação

E
ix

o
 

e
st

ru
tu

ra
çã

o

 

Figura02 – Análise Morfológica para a elaboração de cenários. 
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5ª ETAPA. A quinta e última etapa, seleção do cenário e criação da imagem da instituição no futuro, 

consiste, primeiramente, em definir um posicionamento frente aos cenários traçados e decidir qual ou 

quais cenário(s) serão referência para o planejamento. Uma vez definido o conjunto de cenários, as 

organizações podem seguir determinados métodos para enfrentar as incertezas futuras na escolha das 

estratégias (Porter, 1992): 

 Cenário mais provável: Neste método a organização baseia suas estratégias no cenário mais 

provável, considerando o risco natural de sua ocorrência ou não; 

 Cenário ideal: Escolha de um cenário que trará vantagens competitivas à organização. A 

utilização deste método implica, assim como o método anterior, no risco de ocorrência ou não 

de tal cenário; 

 Método de Garantia: Neste método, as organizações determinam estratégias que obtenham 

bons resultados em todos os cenários. Caso não seja possível a elaboração de uma estratégia tão 

ampla, devem-se escolher os cenários de maior probabilidade de ocorrência. Normalmente, as 

estratégias escolhidas buscam a redução do risco e não podem ser consideradas “ótimas” para 

nenhum cenário; 

 Método para a Preservação da Flexibilidade: Este método se caracteriza por uma posição de 

espera e cautela por parte da organização. As estratégias só começarão a ser determinadas, 

quando um determinado cenário, e as incertezas presentes neste, começa a tomar forma. A 

utilização de tal método pode fazer com que as organizações tenham uma postura reativa na 

implantação das estratégias. Isto faz com que não se consiga desfrutar as vantagens existentes 

quando se é pioneiro; 

 Método de Influência: A principal característica deste método é a possibilidade que 

determinadas organizações possuem de utilizar recursos para construir um cenário ideal, pois 

nele, estas organizações teriam vantagens competitivas em relação a seus concorrentes. Para 

que isto ocorra a organização deverá influenciar os fatores causais das variáveis que compõem o 

cenário.  

A segunda atividade desta etapa é a construção de uma imagem de futuro da instituição. Essa 

imagem é formada pelo modelo institucional futuro (discutido anteriormente). 
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5. MÉTODO DE TRABALHO 

A GDconsult prima por potencializar os recursos e o tempo investidos pelos clientes e 

profissionais da instituição, no intuito de realizar um trabalho com qualidade, tal que sejam 

desenvolvidas soluções próprias e focadas nos resultados a serem alcançados e nos produtos gerados. 

Especial atenção é oferecida aos trabalhos participativos, com grupos compostos por participantes com 

diferentes características culturais, socioeconômicas ou intelectuais, conforme serão detalhados a 

seguir: 

5.1 Oficina: Construção de Cenários 

As oficinas envolvem o trabalho de construção coletiva dos produtos organizados para cada 

evento. Trata-se de um momento de grande importância, no qual as questões institucionais, técnicas e 

corporativas são levantadas e debatidas com vistas à geração de consensos. O público desses eventos é 

muito variável, entretanto, em geral, participam as lideranças da organização e um grupo de técnicos e 

especialistas sobre as temáticas em pauta. 

As oficinas podem, também, ter o objetivo de homologar os produtos gerados pelas demais 

atividades. Dentro do processo de planejamento correspondem a última instância decisória, desta 

forma, os participantes desses eventos são as lideranças da organização. Destaca-se ainda que em 

alguns casos as oficinas técnicas incorporam a função de homologação o que dispensaria a realização 

dos eventos de validação. 

5.1.1 Objetivo da oficina 

Definir o cenário de atuação do Ifes para o horizonte do planejamento estratégico institucional. 

5.1.2 Produtos da oficina  

Os produtos correspondem às entregas que serão obtidas ao final do evento. A oficina de 

trabalho pretende gerar os seguintes elementos: 

 Compreensão do método de construção de cenários; 

 Horizonte de planejamento estratégico do Ifes; 

 Definição do eixos de estruturação do escopo dos cenários; 

 Construção de cenários; 

 Definição do cenário de atuação;  

 Modelo institucional futuro. 
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5.1.3 Público alvo 

Entende-se como público-alvo da oficina para construção e definição do cenário de atuação do 

Ifes o Colégio de Dirigentes do Ifes. 

5.1.4 Programação da oficina 

PROGRAMAÇÃO 
ATIVIDADES RESPONSÁVEL PRODUTO 

DIA HORÁRIO 

P
ri

m
e

ir
o

 d
ia

 (
1

8/
1

1
) 

9h – 10h15 

Atividade I – Abertura da oficina 
 Fala de Abertura do Reitor; 
 Nivelamento de expectativas com o evento; 
 Alinhamento conceitual dos participantes. 

Reitor do Ifes / 
Consultor GD 

COMPREENSÃO DO MÉTODO 
DE CONSTRUÇÃO DE CENÁRIOS 

10h15 – 10h30 INTERVALO 

10h30 – 11h Atividade II – Validação do horizonte de planejamento do Ifes Consultor GD 
HORIZONTE DE 

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 
DO IFES 

11h – 12h 

Atividade III – Definição dos Eixos de Estruturação do Escopo dos 
Cenários 
 Apresentação da Matriz de Impactos Cruzados; 
 Seleção e definição dos eixos de estruturação. 

Consultor GD 
EIXOS DE ESTRUTURAÇÃO DO 

ESCOPO DOS CENÁRIOS 

12h – 13h30 ALMOÇO 

13h30 – 15h 
Atividade IV – Construção dos cenários (1ª Etapa) 
 Divisão dos grupos de trabalho (três grupos) 
 Formação dos painéis dos grupos (1h20) 

Consultor GD 
PAINÉIS PRELIMINARES DOS 

GRUPOS 

15h – 18h 
Atividade IV – Construção dos cenários (2ª Etapa) 
 Realização de duas visitas entre os grupos (45min/grupo); 
 Fechamento do painel por grupo. 

Consultor GD 
PAINÉIS DOS GRUPOS 

FECHADOS 

 

Se
gu

n
d

o
 d

ia
 (

19
/1

1)
 

9h – 11h 
Atividade IV – Construção dos cenários (3ª Etapa) 
 Apresentação dos painéis dos grupos; 
 Fechamento dos cenários. 

Consultor GD CONSTRUÇÃO DE CENÁRIOS 

11h – 11h15 INTERVALO 

11h15 – 12h Atividade V – Seleção do Cenário de Atuação Consultor GD CENÁRIO DE ATUAÇÃO 

12h – 13h30 ALMOÇO 

13h30 – 16h 
Atividade VI – Construção da Imagem no Futuro (1ª Etapa) 
 Divisão dos grupos de trabalho (três grupos); 
 Elaboração dos protótipos dos modelos institucionais. 

Consultor GD 
PROTÓTIPOS DO MODELO 

INSTITUCIONAL 

16h – 16h15 INTERVALO 

16h15 – 18h 
Atividade VI – Construção da Imagem no Futuro (2ª Etapa) 
 Definição e validação do Modelo Institucional Futuro. 

Consultor GD 
MODELO INSTITUCIONAL 

FUTURO 

 

 

5.1.5 Avaliação da oficina 

Ao final do evento foi realizada uma avaliação de reação dos participantes na qual 92% deles 

entenderam como adequada e excelente o workshop (escala: insatisfatório, inadequado, regular, 

adequado e excelente). Os principais pontos foram: 

 89% dos participantes avaliaram como adequada e excelente a metodologia utilizada; 

 100% dos participantes avaliaram como adequada e excelente a contribuição do facilitador 

(consultor) para o alcance dos resultados; 

 88% dos participantes avaliaram como adequada e excelente a qualidade dos resultados 

alcançados ao final do evento.  
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6. RESULTADOS 

6.1 Cenários 2018 

O processo de construção dos cenários para 2018 seguiu os passos detalhados anteriormente 

apresentando os seguintes resultados: horizonte de planejamento; pilares para construção dos cenários; 

eixos de estruturação do escopo dos cenários; cenários para 2018. 

 

6.1.1 Horizonte de planejamento 

Para a seleção do horizontes de planejamento foi elaborado um diagrama que organizava, de 

forma macro, os principais processos administrativos relativos ao orçamento, planejamento, gestão e 

prestação de contas ao longo do ano. 

CICLO ATUAL

CICLO FUTURO

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

FASE DE 
ALINHAMENTO

FASE DO RELATÓRIO 
DE GESTÃO (ANÁLISE 

ESTRATÉGICA)

+ 4 anos + 5 anos

FASE DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO (2014 – 2018)

PLOA

FASE LOA

FASE DE ACOMPANHAMENTO DO DESEMPENHO DA 
ESTRATÉGIA

ATUALIZAÇÃO DO PORTFÓLIO

Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI)

RAE 
BALANÇ

O
(ANO-1)

FASE DE 
DETALHAMENTO E 
ORÇAMENTAÇÃO 

DOS PROJETOS

FASE DE EXECUÇÃO DOS PROJETOS

Figura03 – Esquema dos principais processos de planejamento, orçamento e gestão. 

 

Resumidamente, ao longo do ano, várias decisões devem ser tomadas para garantir a o bom 

desempenho do Instituto. A preparação da PLOA, referente ao orçamento do próximo ano, deve ser 

pautada por elementos que possibilitem a análise e avaliação do ano anterior, isso é garantido na fase a 

Análise Estratégica que tem o relatório de gestão (ou instrumento correspondente) analisado em uma 

Reunião de Avaliação da Estratégia que ocorre entre o fim e o início do primeiro e segundo trimestres. 

Os resultados dessa reunião permite um alinhamento (ajuste da estratégia) do planejamento para o 
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próximo ano que levanta subsídios para a elaboração da PLOA e atualização dos projetos para o próximo 

ano orçamentário. Com a aprovação da LOA (que varia de dezembro a março) é possível detalhar os 

projetos, definindo com maior precisão o orçamento disponível em cada um deles. A partir deste 

momento, iniciam-se as fases de acompanhamento e desempenho da estratégia e execução do 

projetos, que se estendem até o final do ano. 

Entendendo essa dinâmica, foi proposto a seguinte lógica: anualmente seriam realizados 

realinhamento do plano estratégico e a cada cinco anos um novo plano estratégico deverá ser 

estruturado. Desta forma, o horizonte do planejamento estratégico seria de cinco em cinco anos, ou 

seja, com a mesma periodicidade do PDI. Para esta gestão o horizonte de planejamento é 2018. 

 

6.1.2 Pilares para construção dos cenários 

Os pilares ou variáveis condicionantes do futuro foram a base para o levantamento de hipóteses 

de eventos futuros. Eles foram obtidos a partir da análise dos fatores endógenos e variáveis exógenas e 

foram organizados da seguinte maneira: 

PILAR

PILARPILAR
Sucessão política no 

Governo Federal

Desenvolvimento 
macroeconômico brasileiro

Formação cidadã 

PILAR Educação à Distância

Político

Econômico

Social

Tecnológico 

PILAR Atores sociais e 
sustentabilidade

Sustentabilidade 

PILAR
Investimento e outros incentivos 

públicos em ensino médio, técnico 
e superior

PILAR
Marco regulatório para a Rede 

Federal de Educação Profissional, 
Científica e Tecnológica

Legal PILAR
Política de incentivo à 

P&D&I

PILAR
Política de ensino e 

regulação

PILAR
Segmentos produtivos do 

Espírito Santo

PILAR

PILAR Interação do Ifes com a 
sociedade

PILAR
Desenvolvimento de 

inovação / pesquisa aplicada

PILAR
Desenvolvimento de tecnologias 

multidisciplinares e 
interdisciplinares

Mercado de trabalho

PILAR Ifes e sustentabilidade (ambiental, 
social e econômica)

 

Figura04 – Pilares de construção da estratégia. 
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6.1.3 Eixos de estruturação do escopo dos cenários 

Os eixos de estruturação correspondem a direcionadores para a construção dos cenários. 

Obtidos a partir das variáveis condicionantes do futuros, esses eixos correspondem aos elementos que 

mais influenciam as variáveis, ou seja, são forças motrizes que orientam a formação de cenários. 

Para a identificação das forças motrizes foi utilizada a matriz (análise) de impactos cruzados 

aplicada as variáveis condicionantes, o resultado foi é apresentado na figura 04. A partir da matriz foram 

escolhidos os seguintes eixos de estruturação:  

 Atuação do Estado na educação, ciência e tecnologia (Regulação & políticas públicas); 

 Desenvolvimento Sócio econômico. 

 

 

Figura04 – Resultado a análise de impactos cruzados. 
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Os eixos estruturantes possibilitaram a formação de quatro cenários, dos quais dois se 

mostraram mais consistentes, são eles: o cenário formado pelo quadrante II da figura 05, denominado 

“Desenvolvimento com Regulação” e o cenário formado pelo quadrante II, “Estagnação Econômica”. 

CENÁRIO I
Baixa atuação do estado na educação, 

ciência e tecnologia e favorável 

desenvolvimento social e econômico 

CENÁRIO IV
Baixa atuação do estado na educação, 

ciência e tecnologia e baixo 
desenvolvimento social e econômico 

(nome do cenário)

CENÁRIO II

Estado com forte atuação na educação, 
ciência e tecnologia e favorável 

desenvolvimento social e econômico 

(Desenvolvimento com regulação)

CENÁRIO III
Estado com forte atuação na educação, 

ciência e tecnologia e baixo 
desenvolvimento social e econômico 

(Estagnação socioeconômica)

Atuação do Estado na educação, ciência
 e tecnologia 
(Regulação & políticas públicas) 

D
e

se
n

vo
lv

im
e

n
to

  S
ó

ci
o

 e
co

n
ô

m
ic

o
 

 

Figura05 – Cenários possíveis. 

6.1.4 Cenários para 2018 

Para a construção dos cenários além do método Delphi aplicada em algumas lideranças da 

organização e especialistas foram referências os seguintes estudos: 

 Caliman, Orlando. Cenários mais prováveis: Mundial, nacional e do Espírito Santo; 

 CNI - Educação profissional e educação básica inovação e serviços técnicos e tecnológicos 

segurança e saúde no trabalho - 2013/2027; 

 Lideranças Ifes (Método Delphi); 

 MEC - O Ensino Superior no Mundo e no Brasil – Condicionante, Tendências e Cenários para o 

Horizonte 2003-2025: Uma Abordagem Exploratória; 

 PLANO DE DESENVOLVIMENTO ESPIRITO SANTO 2025 – Macroplan. 

A partir desses elementos foi realizada a análise morfológica aplicada aos dois cenários: 

“Desenvolvimento com Regulação” e “Estagnação Econômica”, o resultado é apresentado na sequência: 
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6.1.4.1 CENÁRIO: DESENVOLVIMENTO COM REGULAÇÃO 

PILARES CENÁRIO: DESENVOLVIMENTO COM REGULAÇÃO 

1. Sucessão política 
no Governo Federal 

Continuidade do governo atual com a Presidente Dilma (Fonte: Lideranças Ifes (Método 
Delphi)) 

2. Investimento e 

outros incentivos 

públicos em ensino 

médio, técnico e 

superior 

 

 Crescimento de investimentos públicos no ensino profissional, em diversos níveis 

(Fonte: CNI - Educação profissional e educação básica inovação e serviços técnicos e 

tecnológicos segurança e saúde no trabalho - 2013/2027) 

 Transferência de recursos públicos para a iniciativa privada administrar cursos 

profissionalizantes (Fonte: CNI - Educação profissional e educação básica inovação e 

serviços técnicos e tecnológicos segurança e saúde no trabalho - 2013/2027) 

 Continuidade na implementação de políticas específicas que buscam reservar vagas à 

educação profissional para determinados grupos sociais (Fonte: CNI - Educação 

profissional e educação básica inovação e serviços técnicos e tecnológicos segurança 

e saúde no trabalho - 2013/2027) 

 Manter a atual política de expansão e de consolidação do IFES com o aumento dos 
investimentos (Fonte: Lideranças Ifes (Método Delphi)) 

3. Desenvolvimento 
macroeconômico 

brasileiro 

 Crescimento moderado do PIB (3%) (Fonte: Caliman, Orlando. Cenários mais 

prováveis: Mundial, nacional e do Espírito Santo.) 

 Manutenção do regime de metas para inflação e superávit primário (Fonte: Caliman, 

Orlando. Cenários mais prováveis: Mundial, nacional e do Espírito Santo.) 

 Continuidade da tendência de redução das desigualdades no ES e Brasil (Fonte: 

Caliman, Orlando. Cenários mais prováveis: Mundial, nacional e do Espírito Santo.) 

4. Profissional, 

Científica e 

Tecnológica 

Política de incentivo à 

P&D&I 

 Buscar e promover cada vez mais a participação da iniciativa privada nos processos de 

PD&I (Fonte: Lideranças Ifes (Método Delphi)) 

 Manutenção do investimento público em P&D&I (Fonte: Lideranças Ifes (Método 

Delphi)) 

5.Política de ensino e 
regulação 

 

 Universidades corporativas, patrocinadas ou administradas por grandes empresas, 

visando a aprendizagem contínua e especializada de seus quadros (Fonte: MEC - O 

Ensino Superior no Mundo e no Brasil – Condicionante, Tendências e Cenários para o 

Horizonte 2003-2025: Uma Abordagem Exploratória) 

 Maior procura por cursos de formação profissional não industriais (Fonte: MEC - O 

Ensino Superior no Mundo e no Brasil – Condicionante, Tendências e Cenários para o 

Horizonte 2003-2025: Uma Abordagem Exploratória) 

 Ampliação da oferta de vagas para o ensino profissional público e privado (Fonte: 

MEC - O Ensino Superior no Mundo e no Brasil – Condicionante, Tendências e 

Cenários para o Horizonte 2003-2025: Uma Abordagem Exploratória) 

 Manutenção do nível atual em relação à regulação do Estado para ensino de 

graduação (Fonte: Lideranças Ifes (Método Delphi)) 

 Aumento no investimento na melhora qualitativa da educação em seus níveis iniciais 

(infantil e fundamental) (Fonte: Lideranças Ifes (Método Delphi)) 

 Ensino técnico passe a ter estrutura de regulação similar à estrutura atual de 

regulação de cursos superiores, com sistemas de avaliação, credenciamento e 

recredenciamento (Fonte: Lideranças Ifes (Método Delphi)) 
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6. Segmentos 
produtivos do Espírito 

Santo 
 

 Crescimento econômico da China e Índia acompanha uma significativa expansão da 

demanda global por commodities industriais - como ferro, aço e minérios – e energia 

(especialmente petróleo), impactando positivamente a economia capixaba (Fonte: 

PLANO DE DESENVOLVIMENTO ESPIRITO SANTO 2025 – Macroplan) 

 Início da inflexão da matriz energética: aumento das exigências ambientais e 

manutenção dos altos preços do petróleo (Fonte: PLANO DE DESENVOLVIMENTO 

ESPIRITO SANTO 2025 – Macroplan) 

 O desenvolvimento científico também passa por um momento de ruptura quando as 

principais tendências tecnológicas – biotecnologia, nanotecnologia, tecnologia da 

informação e ciências cognitivas, o que certamente oferecerá ao Espírito Santo um 

vasto leque de oportunidades de trabalho e de mecanismos de inserção externa, 

sobretudo no setor terciário (Fonte: PLANO DE DESENVOLVIMENTO ESPIRITO SANTO 

2025 – Macroplan) 

 Expansão das atividades dos setores de petróleo e minero-metalúrgico (Fonte: PLANO 

DE DESENVOLVIMENTO ESPIRITO SANTO 2025 – Macroplan) 

 Realização de investimentos impactantes na área de logística, que podem ampliar a 

competitividade sistêmica do Estado (Fonte: PLANO DE DESENVOLVIMENTO ESPIRITO 

SANTO 2025 – Macroplan) 

 Sensível aumento da demanda por mão-de-obra qualificada (Fonte: PLANO DE 

DESENVOLVIMENTO ESPIRITO SANTO 2025 – Macroplan) 

7. Mercado de 
trabalho 

 

 Crescimento da entrada de profissionais com elevado nível educacional de países com 

problemas econômicos (Fonte: CNI - Educação profissional e educação básica 

inovação e serviços técnicos e tecnológicos segurança e saúde no trabalho - 

2013/2027) 

 Valorização de profissionais associados aos processos de produção e disseminação do 

conhecimento (Fonte: CNI - Educação profissional e educação básica inovação e 

serviços técnicos e tecnológicos segurança e saúde no trabalho - 2013/2027) 

 Aumento da qualificação da força de trabalho que atua no mercado (Fonte: CNI - 

Educação profissional e educação básica inovação e serviços técnicos e tecnológicos 

segurança e saúde no trabalho - 2013/2027) 

 Aumento da demanda por perfis profissionais mais complexos e multidisciplinares 

(Fonte: CNI - Educação profissional e educação básica inovação e serviços técnicos e 

tecnológicos segurança e saúde no trabalho - 2013/2027) 

 Escassez de professores e instrutores para o ensino profissional (Fonte: CNI - 

Educação profissional e educação básica inovação e serviços técnicos e tecnológicos 

segurança e saúde no trabalho - 2013/2027) 

8. Formação cidadã  
 

 Aprendizagem continuada, implicando na necessidade das instituições de ensino 

proporcionar aos cidadãos condições e formas de uma aprendizagem continuada por 

toda a sua vida profissional, atendendo aos requisitos de uma sociedade em 

permanente mudança (Fonte: MEC - O Ensino Superior no Mundo e no Brasil – 

Condicionante, Tendências e Cenários para o Horizonte 2003-2025: Uma Abordagem 

Exploratória) 

 Elevada taxa de evasão e repetência escolar durante os ensinos fundamental e médio 
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(Fonte: MEC - O Ensino Superior no Mundo e no Brasil – Condicionante, Tendências e 

Cenários para o Horizonte 2003-2025: Uma Abordagem Exploratória) 

 Nível de escolaridade do público-alvo baixo e desigual (Fonte: MEC - O Ensino 

Superior no Mundo e no Brasil – Condicionante, Tendências e Cenários para o 

Horizonte 2003-2025: Uma Abordagem Exploratória) 

 Elevadas taxas de analfabetismo funcional (Fonte: MEC - O Ensino Superior no Mundo 

e no Brasil – Condicionante, Tendências e Cenários para o Horizonte 2003-2025: Uma 

Abordagem Exploratória) 

9. Interação do Ifes 
com a sociedade 

 

 Além dos papéis clássicos de ensino, pesquisa e extensão, tem desempenhado outras 

funções de interesse da sociedade (serviços de saúde e assistência, desenvolvimento 

econômico, entretenimento etc.) (Fonte: MEC - O Ensino Superior no Mundo e no 

Brasil – Condicionante, Tendências e Cenários para o Horizonte 2003-2025: Uma 

Abordagem Exploratória) 

 No campo da extensão, a aplicação dos conhecimentos continuará a ser ditada, cada 

vez mais, pelas necessidades e demandas reais da sociedade (Fonte: MEC - O Ensino 

Superior no Mundo e no Brasil – Condicionante, Tendências e Cenários para o 

Horizonte 2003-2025: Uma Abordagem Exploratória) 

 Oferta de ensino contextualizado com a realidade industrial local e global (Fonte: 

MEC - O Ensino Superior no Mundo e no Brasil – Condicionante, Tendências e 

Cenários para o Horizonte 2003-2025: Uma Abordagem Exploratória) 

 Quanto à PD&I há espaço a ser ocupado, mas a sociedade não espera que seja 

ocupado necessariamente por nós (Fonte: Lideranças Ifes (Método Delphi)) 

 A sociedade espera (no sentido de oportunidade) novos posicionamentos em relação 

à extensão (Fonte: Lideranças Ifes (Método Delphi)) 

 Construir relações sólidas com alguns agentes importantes do setor produtivo e do 

setor público regional e nacional, além de ampliar, simplificar e diversificar a atuação 

local, para que a sociedade visualize o Ifes como mais do que formação profissional 

de qualidade (Fonte: Lideranças Ifes (Método Delphi)) 

 Maior envolvimento do ensino, pesquisa e extensão com a comunidade do entorno, 

com respeito as vocações locais sem prescindir das demandas desejadas pelo público 

(Fonte: Lideranças Ifes (Método Delphi)) 

10. Educação à 
Distância 

 

 Ampliação do acesso a conteúdos por meio de dispositivos móveis (celulares, tablets 

etc.) (Fonte: CNI - Educação profissional e educação básica inovação e serviços 

técnicos e tecnológicos segurança e saúde no trabalho - 2013/2027) 

 Ampliação da oferta de cursos de EAD (Fonte: CNI - Educação profissional e educação 

básica inovação e serviços técnicos e tecnológicos segurança e saúde no trabalho - 

2013/2027) 

 Crescimento da inserção das TICs nos processos de ensino-aprendizagem (Fonte: CNI 

- Educação profissional e educação básica inovação e serviços técnicos e tecnológicos 

segurança e saúde no trabalho - 2013/2027) 

 Aumento de modo sensível a credibilidade dos cursos EAD frente a comunidade 

empresarial, mas nunca será a substituição de modos tradicionais (Fonte: Lideranças 

Ifes (Método Delphi)) 
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11. Desenvolvimento 
de inovação / 

pesquisa aplicada 
 

 O desenvolvimento da pesquisa também deverá sofrer grandes alterações. Os 

processos de criação tornar-se-ão muito mais coletivos e multidisciplinares, tendo em 

vista tanto os recursos tecnológicos disponibilizados, como a natureza dos novos 

conhecimentos demandados pela sociedade (Fonte: CNI - Educação profissional e 

educação básica inovação e serviços técnicos e tecnológicos segurança e saúde no 

trabalho - 2013/2027) 

 Crescimento das iniciativas de estímulo ao desenvolvimento de pesquisas aplicadas 

aos diferentes setores produtivos (Fonte: CNI - Educação profissional e educação 

básica inovação e serviços técnicos e tecnológicos segurança e saúde no trabalho - 

2013/2027) 

 As empresas investirão em pesquisa aplicada, mas não sem que o Estado disponibilize 

mecanismos compensatórios, logo, a continuar este modelo de Estado, certamente 

que sim (Fonte: Lideranças Ifes (Método Delphi)) 

 Aumento no investimento em pesquisa e inovação, porém não são comparáveis aos 

padrões internacionais e parte destes investimentos devem ser captada por 

instituições fora do estado (Fonte: Lideranças Ifes (Método Delphi)) 

 Aumento no interesse do setor produtivo em investir em pesquisa, contudo, cada vez 

mais voltados a determinados grupos de pesquisa e pesquisadores de renome (Fonte: 

Lideranças Ifes (Método Delphi)) 

 Aumento da produtividade e consequentemente da lucratividade visando o 

desenvolvimento econômico e social na manutenção do sistema capitalista de 

produção (Fonte: Lideranças Ifes (Método Delphi)) 

12. Desenvolvimento 
de tecnologias 

multidisciplinares e 
interdisciplinares 

 

 Aprendizagem assíncrona (qualquer tempo, qualquer lugar), quebrando as restrições 

de tempo e espaço para tornar as oportunidades de aprendizagem mais compatíveis 

às necessidades e estilos de vida das pessoas; serviços bastante diversificados, 

visando servir a uma população cada vez mais diferenciada e com inúmeras e 

variadas necessidades e objetivos (Fonte: MEC - O Ensino Superior no Mundo e no 

Brasil – Condicionante, Tendências e Cenários para o Horizonte 2003-2025: Uma 

Abordagem Exploratória) 

 Outras formas de ensino, muito mais interativas e suportadas pelas novas 

tecnologias, deverão se intensificar, com o professor afastando-se da “sala de aula” 

para assumir funções de geradores e administradores de novos experimentos de 

aprendizagem e de consultores e orientadores dos alunos, como, aliás, já ocorre na 

pós-graduação (Fonte: MEC - O Ensino Superior no Mundo e no Brasil – 

Condicionante, Tendências e Cenários para o Horizonte 2003-2025: Uma Abordagem 

Exploratória) 

 Ampliação da aderência entre os processos de ensino-aprendizagem e as demandas 

do trabalho existentes nos contextos organizacionais (Fonte: CNI - Educação 

profissional e educação básica inovação e serviços técnicos e tecnológicos segurança 

e saúde no trabalho - 2013/2027) 

 Heterogeneidade tecnológica das empresas brasileiras (Fonte: CNI - Educação 

profissional e educação básica inovação e serviços técnicos e tecnológicos segurança 

e saúde no trabalho - 2013/2027) 



 

27 
 

 Reorganização das metodologias, conteúdos e instrumentos pedagógicos para 

adaptação à geração Z e à grupos de identidades diversas (Fonte: CNI - Educação 

profissional e educação básica inovação e serviços técnicos e tecnológicos segurança 

e saúde no trabalho - 2013/2027) 

 Baixa utilização de técnicas e instrumentos que proporcionam a inclusão de alunos 

com diferentes formas de deficiência nas instituições de ensino profissional (Fonte: 

MEC - O Ensino Superior no Mundo e no Brasil – Condicionante, Tendências e 

Cenários para o Horizonte 2003-2025: Uma Abordagem Exploratória) 

 Aumento na demanda por cursos multidisciplinares e interdisciplinares (Fonte: 

Lideranças Ifes (Método Delphi)) 

 Em nível médio e graduação ainda existe preferência por cursos generalistas e 

tradicionais (Fonte: Lideranças Ifes (Método Delphi)) 

13. Atores sociais e 
sustentabilidade 

 

 Aumento da relevância da questão ambiental: crescimento da consciência e dos 

movimentos, das pressões e dos conflitos, particularmente em torno da poluição e 

dos recursos hídricos (Fonte: CNI - Educação profissional e educação básica inovação 

e serviços técnicos e tecnológicos segurança e saúde no trabalho - 2013/2027) 

  “Ações sustentáveis” cada vez mais serão referência para as ações humanas de 

forma geral, muito em função da legislação cada vez mais restritiva e indutiva ao 

comportamento de sustentabilidade (Fonte: Lideranças Ifes (Método Delphi)) 

 Tanto empresas líderes das cadeias produtivas quanto o governo (projeto esplanada 

sustentável) aumentarão a valorização de ações sustentáveis, que por sua vez é cada 

vez mais reconhecida pela sociedade (Fonte: Lideranças Ifes (Método Delphi)) 

14. Marco regulatório 
para a Rede Federal 

de Educação 
 

 Grande nível de estabilidade, com constantes processos de atualização para o cenário 

atual (Fonte: Lideranças Ifes (Método Delphi)) 

15. Ifes e 
sustentabilidade 

(ambiental, social e 
econômica) 

 

 Do ponto de vista econômico haverá ajustes e efetivas mudanças. No plano 

ideológico/político, pouca alteração (Fonte: Lideranças Ifes (Método Delphi)) 
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6.1.4.2 CENÁRIO: ESTAGNAÇÃO ECONÔMICA 

PILARES CENÁRIO: ESTAGNAÇÃO ECONÔMICA 

1. Sucessão política 
no Governo Federal 

 

2. Investimento e 

outros incentivos 

públicos em ensino 

médio, técnico e 

superior 

 Transferência de recursos públicos para a iniciativa privada administrar cursos 

profissionalizantes (Fonte: CNI - Educação profissional e educação básica inovação e 

serviços técnicos e tecnológicos segurança e saúde no trabalho - 2013/2027) 

 Redução da velocidade de crescimento dos IF (Fonte: Lideranças Ifes (Método 

Delphi)) 

 Serão mantidos os patamares de investimento atuais, sem variações significativas 

(Fonte: Lideranças Ifes (Método Delphi)) 

 Financiamento à inovação ainda baseado em fundos públicos (Fonte: CNI - Educação 

profissional e educação básica inovação e serviços técnicos e tecnológicos segurança 

e saúde no trabalho - 2013/2027) 

3. Desenvolvimento 
macroeconômico 

brasileiro 

 Crescimento moderado do PIB (3%) (Fonte: Caliman, Orlando. Cenários mais 

prováveis: Mundial, nacional e do Espírito Santo.) 

 Saturação do endividamento das famílias (Fonte: Caliman, Orlando. Cenários mais 

prováveis: Mundial, nacional e do Espírito Santo.) 

 Manutenção do regime de metas para inflação e superávit primário (Fonte: Caliman, 

Orlando. Cenários mais prováveis: Mundial, nacional e do Espírito Santo.) 

4. Profissional, 

Científica e 

Tecnológica 

Política de incentivo à 

P&D&I 

 Queda dos investimentos governamentais em P&D&I (Fonte: CNI - Educação 

profissional e educação básica inovação e serviços técnicos e tecnológicos segurança 

e saúde no trabalho - 2013/2027) 

 Estagnação dos investimentos privados em P&D&I (Fonte: CNI - Educação profissional 

e educação básica inovação e serviços técnicos e tecnológicos segurança e saúde no 

trabalho - 2013/2027) 

 Poucos avanços na efetividade do Sistema Nacional de Inovação (Fonte: CNI - 

Educação profissional e educação básica inovação e serviços técnicos e tecnológicos 

segurança e saúde no trabalho - 2013/2027) 

 Baixos índices de investimentos em P&D&I (Fonte: CNI - Educação profissional e 

educação básica inovação e serviços técnicos e tecnológicos segurança e saúde no 

trabalho - 2013/2027) 

5.Política de ensino e 
regulação 

 Ampliação da oferta de cursos em áreas do conhecimento que requerem menores 

investimentos em infraestrutura (Fonte: CNI - Educação profissional e educação 

básica inovação e serviços técnicos e tecnológicos segurança e saúde no trabalho - 

2013/2027) 

 Manutenção do nível atual em relação à regulação do Estado para ensino de 

graduação (Fonte: Lideranças Ifes (Método Delphi)) 

 Ensino técnico passe a ter estrutura de regulação similar à estrutura atual de 

regulação de cursos superiores, com sistemas de avaliação, credenciamento e 

recredenciamento (Fonte: Lideranças Ifes (Método Delphi)) 

6. Segmentos 
produtivos do Espírito 

Santo 

- 
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7. Mercado de 
trabalho 

 Aumento da demanda por perfis profissionais mais complexos e multidisciplinares 

(Fonte: CNI - Educação profissional e educação básica inovação e serviços técnicos e 

tecnológicos segurança e saúde no trabalho - 2013/2027) 

8. Formação cidadã  

 Aprendizagem continuada, implicando na necessidade das instituições de ensino 

proporcionar aos cidadãos condições e formas de uma aprendizagem continuada por 

toda a sua vida profissional, atendendo aos requisitos de uma sociedade em 

permanente mudança (Fonte: MEC - O Ensino Superior no Mundo e no Brasil – 

Condicionante, Tendências e Cenários para o Horizonte 2003-2025: Uma Abordagem 

Exploratória) 

 Estagnação da qualidade do ensino profissional devido à baixa proficiência do 

público-alvo (Fonte: CNI - Educação profissional e educação básica inovação e 

serviços técnicos e tecnológicos segurança e saúde no trabalho - 2013/2027) 

 Reduzido interesse do público-alvo na formação profissional (o Brasil possui uma 

baixa proporção de alunos matriculados em escolas técnicas em comparação aos 

países desenvolvidos) (Fonte: CNI - Educação profissional e educação básica inovação 

e serviços técnicos e tecnológicos segurança e saúde no trabalho - 2013/2027) 

 Elevada taxa de evasão e repetência escolar durante os ensinos fundamental e médio 

(Fonte: CNI - Educação profissional e educação básica inovação e serviços técnicos e 

tecnológicos segurança e saúde no trabalho - 2013/2027) 

 Nível de escolaridade do público-alvo baixo e desigual (Fonte: CNI - Educação 

profissional e educação básica inovação e serviços técnicos e tecnológicos segurança 

e saúde no trabalho - 2013/2027) 

 Elevadas taxas de analfabetismo funcional (Fonte: CNI - Educação profissional e 

educação básica inovação e serviços técnicos e tecnológicos segurança e saúde no 

trabalho - 2013/2027) 

9. Interação do Ifes 
com a sociedade 

 No campo da extensão, a aplicação dos conhecimentos continuará a ser ditada, cada 

vez mais, pelas necessidades e demandas reais da sociedade (Fonte: MEC - O Ensino 

Superior no Mundo e no Brasil – Condicionante, Tendências e Cenários para o 

Horizonte 2003-2025: Uma Abordagem Exploratória) 

 Quanto à PD&I há espaço a ser ocupado, mas a sociedade não espera que seja 

ocupado necessariamente por nós (Fonte: Lideranças Ifes (Método Delphi)) 

 Construir relações sólidas com alguns agentes importantes do setor produtivo e do 

setor público regional e nacional, além de ampliar, simplificar e diversificar a atuação 

local, para que a sociedade visualize o Ifes como mais do que formação profissional 

de qualidade (Fonte: Lideranças Ifes (Método Delphi)) 

 Maior envolvimento do ensino, pesquisa e extensão com a comunidade do entorno, 

com respeito as vocações locais sem prescindir das demandas desejadas pelo público 

(Fonte: Lideranças Ifes (Método Delphi)) 

 O maior nível de interação possível, levando em consideração que se trata de um país 

democrático (Fonte: Lideranças Ifes (Método Delphi)) 

10. Educação à 
Distância 

 Ampliação do acesso a conteúdos por meio de dispositivos móveis (celulares, tablets 

etc.) (Fonte: CNI - Educação profissional e educação básica inovação e serviços 

técnicos e tecnológicos segurança e saúde no trabalho - 2013/2027) 
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 Ampliação da oferta de cursos de EAD (Fonte: CNI - Educação profissional e educação 

básica inovação e serviços técnicos e tecnológicos segurança e saúde no trabalho - 

2013/2027) 

 Crescimento da inserção das TICs nos processos de ensino-aprendizagem (Fonte: CNI 

- Educação profissional e educação básica inovação e serviços técnicos e tecnológicos 

segurança e saúde no trabalho - 2013/2027) 

 Aumento de modo sensível a credibilidade dos cursos EAD frente a comunidade 

empresarial, mas nunca será a substituição de modos tradicionais (Fonte: Lideranças 

Ifes (Método Delphi)) 

11. Desenvolvimento 
de inovação / 

pesquisa aplicada 

 O desenvolvimento da pesquisa também deverá sofrer grandes alterações. Os 

processos de criação tornar-se-ão muito mais coletivos e multidisciplinares, tendo em 

vista tanto os recursos tecnológicos disponibilizados, como a natureza dos novos 

conhecimentos demandados pela sociedade (Fonte: CNI - Educação profissional e 

educação básica inovação e serviços técnicos e tecnológicos segurança e saúde no 

trabalho - 2013/2027) 

 Baixos índices de inovação de produto e processo novos para o mercado brasileiro 

(Fonte: CNI - Educação profissional e educação básica inovação e serviços técnicos e 

tecnológicos segurança e saúde no trabalho - 2013/2027) 

 Aumento no interesse do setor produtivo em investir em pesquisa, contudo, cada vez 

mais voltados a determinados grupos de pesquisa e pesquisadores de renome (Fonte: 

Lideranças Ifes (Método Delphi)) 

12. Desenvolvimento 
de tecnologias 

multidisciplinares e 
interdisciplinares 

 Baixa difusão de tecnologias relacionadas à nanotecnologia, biotecnologia, TICs e 

novos materiais no setor industrial brasileiro (Fonte: CNI - Educação profissional e 

educação básica inovação e serviços técnicos e tecnológicos segurança e saúde no 

trabalho - 2013/2027) 

 Outras formas de ensino, muito mais interativas e suportadas pelas novas 

tecnologias, deverão se intensificar, com o professor afastando-se da “sala de aula” 

para assumir funções de geradores e administradores de novos experimentos de 

aprendizagem e de consultores e orientadores dos alunos, como, aliás, já ocorre na 

pós-graduação (Fonte: MEC - O Ensino Superior no Mundo e no Brasil – 

Condicionante, Tendências e Cenários para o Horizonte 2003-2025: Uma Abordagem 

Exploratória) 

  Ampliação da aderência entre os processos de ensino-aprendizagem e as demandas 

do trabalho existentes nos contextos organizacionais (Fonte: CNI - Educação 

profissional e educação básica inovação e serviços técnicos e tecnológicos segurança 

e saúde no trabalho - 2013/2027)) 

 Heterogeneidade tecnológica das empresas brasileiras (Fonte: CNI - Educação 

profissional e educação básica inovação e serviços técnicos e tecnológicos segurança 

e saúde no trabalho - 2013/2027) 

 Reorganização das metodologias, conteúdos e instrumentos pedagógicos para 

adaptação à geração Z e à grupos de identidades diversas (Fonte: CNI - Educação 

profissional e educação básica inovação e serviços técnicos e tecnológicos segurança 

e saúde no trabalho - 2013/2027) 
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 Baixa utilização de técnicas e instrumentos que proporcionam a inclusão de alunos 

com diferentes formas de deficiência nas instituições de ensino profissional (Fonte: 

MEC - O Ensino Superior no Mundo e no Brasil – Condicionante, Tendências e 

Cenários para o Horizonte 2003-2025: Uma Abordagem Exploratória) 

 Aumento na demanda por cursos multidisciplinares e interdisciplinares (Fonte: 

Lideranças Ifes (Método Delphi)) 

 Em nível médio e graduação ainda existe preferência por cursos generalistas e 

tradicionais (Fonte: Lideranças Ifes (Método Delphi)) 

13. Atores sociais e 
sustentabilidade 

 Aumento da relevância da questão ambiental: crescimento da consciência e dos 

movimentos, das pressões e dos conflitos, particularmente em torno da poluição e 

dos recursos hídricos (Fonte: CNI - Educação profissional e educação básica inovação 

e serviços técnicos e tecnológicos segurança e saúde no trabalho - 2013/2027) 

 “Ações sustentáveis” cada vez mais serão referência para as ações humanas de forma 

geral, muito em função da legislação cada vez mais restritiva e indutiva ao 

comportamento de sustentabilidade (Fonte: Lideranças Ifes (Método Delphi)) 

14. Marco regulatório 
para a Rede Federal 

de Educação 

 Manutenção do arcabouço legal para a Rede Federal de Educação (Fonte: Lideranças 

Ifes (Método Delphi)) 

15. Ifes e 
sustentabilidade 

(ambiental, social e 
econômica) 

 Baixa efetividade das ações do Ifes (ensino, pesquisa e extensão) na formação de 

pessoas com visão do todo (Fonte: Lideranças Ifes (Método Delphi)) 

 Manutenção da atuação do Ifes no sentido de garantir coerência de suas ações com 

as questões ambiental, social e econômica (Fonte: Lideranças Ifes (Método Delphi)) 
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6.2 Cenário de atuação 

O cenário Desenvolvimento com Regulação foi classificado com o cenário ideal para o Instituto 

enquanto o cenário Estagnação Econômica foi classificado com o mais provável. O posicionamento 

estratégico do grupo de lideranças do Ifes foi selecionar como cenário de atuação o cenário mais 

provável, ou seja, aquele que potencialmente trará vantagens competitivas à organização. Portanto o 

cenário de atuação do Ifes para elaboração de seu planejamento será Desenvolvimento com Regulação. 

 

 

6.3 Imagem de futuro 

A imagem de futuro corresponde ao design da organização para uma situação futura desejada, 

ou seja, baseando-se nas premissas do cenário de atuação e no modelo institucional atual, foi elaborado 

um modelo de negócio para a instituição que deverá servir de referência para a definição da estratégia 

organizacional. O modelo é apresentado na figura que segue. 
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Figura05 – Modelo institucional futuro. 
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RESULTADO CONSOLIDADO DO SEMINÁRIO 

  

  
0% Insatisfatório 1% Inadequado 8% Regular 61% Adequado 31% Excelente 

  

1. ESTRUTURA DISPONIBILIZADA PARA O SEMINÁRIO   

1.1. Quanto ao espaço de trabalho e infraestrutura do local:   

  0% Insatisfatória 0% Inadequada 0% Regular 86% Adequada   14% Excelente   

1.2. Quanto à qualidade do coffee break (não avaliado)   

   Insatisfatória  Inadequada  Regular  Adequada    Excelente   

1.2. Quanto à qualidade do material didático:   

  0% Insatisfatória 0% Inadequada 12% Regular 82% Adequada   6% Excelente   

                        

2. AVALIAÇÃO DO MÉTODO DE TRABALHO   

2.1. Quanto a contribuição do método de trabalho para a geração dos resultados:   

  0% Insatisfatória 0% Inadequada 11% Regular 61% Adequada   28% Excelente   

2.2. Quanto ao tempo dedicado à reunião de trabalho:   

  0% Insatisfatória 0% Inadequada 6% Regular 56% Adequada   38% Excelente   

2.3. Quanto à coerência do método aos objetivos e cultura da organização:   

  0% Insatisfatória 0% Inadequada 11% Regular 67% Adequada   22% Excelente   

                        

3. AVALIAÇÃO DO CONSULTOR / FACILITADOR   

3.1. Quanto ao domínio do método de trabalho:   

  0% Insatisfatório 0% Inadequado 12% Regular 41% Adequado 47% Excelente   

3.2. Quanto à clareza das explicações:   

  0% Insatisfatória 0% Inadequada 0% Regular 47% Adequada   53% Excelente   

3.3. Quanto à contribuição dada para o alcance dos resultados:   

  0% Insatisfatória 0% Inadequada 0% Regular 59% Adequada   41% Excelente   

                        

4. AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS   

4.1. Quanto à qualidade dos produtos gerados:   

  0% Insatisfatório 0% Inadequado 12% Regular 65% Adequado 24% Excelente   

4.2. Quanto ao cumprimento dos objetivos traçados para o encontro:   

  0% Insatisfatório 0% Inadequado 12% Regular 47% Adequado 41% Excelente   

4.3. Quanto ao atendimento às suas expectativas:   

  0% Insatisfatória 6% Inadequada 6% Regular 59% Adequada   29% Excelente   

                        

 


