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O amanhã já
chegou
“Os cenários permitem analisar o longo prazo em um mundo onde
reina a incerteza. Tal como em sua origem teatral, equivalem a
histórias sobre um futuro possível e ajudam a reconhecer e
adaptar-se às mudanças que ocorrem no meio em que vivemos,
definindo os caminhos alternativos da evolução e permitindo
escolher as manobras apropriadas para cada um deles.”
“O planejamento de cenários implica escolher, hoje, dentre várias
opções, com total compreensão dos possíveis resultados. Poderia
ser definido como uma ferramenta para ordenar as diferentes
percepções do futuro no qual essas opções produzirão efeitos,
embora esteja mais próximo de uma forma disciplinada de pensar
do que de uma metodologia técnica ou fórmula. E, acima de tudo,
trata-se de uma desculpa para aprender.”
HSM Management/
Ano 4 /Número 20/
Maio - Junho 2000

Como esses, outros conceitos fundamentais da área estão
relacionados neste artigo de Peter Schwartz, presidente da maior
entidade de profissionais de projeção de futuro, a Global Business
Network. E, de forma prática, os quadros das páginas 58 e 60
mostram, respectivamente, como construir e ler cenários.

 Peter Schwartz escreveu o livro A Arte da Previsão (ed. Scritta), em que
apresenta as idéias centrais da prática de construção de cenários, aprendida e
exercida na Shell. Atualmente Schwartz é presidente da Global Business Network,
centro que reúne os maiores especialistas do mundo em cenários para discutir o
futuro.
Ao contrário das projeções ou pesquisas de mercado típicas, o planejamento de cenários
não desenvolve apenas tendências do presente, ele constrói imagens do futuro. Por mais
atraentes que possam parecer os cenários, não deleitam os executivos que preferem a
ilusão da certeza à consciência dos riscos e das novas realidades. Mas essa atitude é uma
faca de dois gumes: a negação da incerteza é a mãe das surpresas.
O planejamento de cenários, por outro lado, prepara as pessoas para qualquer
contingência. Confere a capacidade de agir com pleno conhecimento do risco assumido e
da possível recompensa. Essa é a principal diferença entre um executivo sábio e um
burocrata ou apostador, que são seus pólos opostos. Como assinalou o poeta Paul Valéry
em um ensaio publicado em 1944, a imprevisibilidade do mundo impõe a necessidade de
lidar com cenários alternativos.
Se homem e empresa não aprenderem a detectar as questões predominantes no futuro,
tudo que tiver sido feito até o presente estará em risco. Com base no filtro das urgências
pessoais ou corporativas, poderemos reduzir os riscos envolvidos nos movimentos feitos
às cegas em um território desconhecido.
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A facilidade
de “jogar”
com
cenários
depende do
treinamento,
da
experiência
e da
intuição da
pessoa

O cenário como processo
No livro A Arte da Ficção, o romancista John Gardner descreve com perfeição o
processo de construir cenários. Nunca explicou como escrever um romance, mas
simplesmente enunciou algumas técnicas que podem ser úteis –os gatilhos que ajudam a
pensar– e várias práticas destinadas a melhorar os resultados. O autor não dá uma receita
para escrever uma história de sucesso.
Os cenários são a mesma coisa. É verdade que por trás deles há um processo facilmente
reconhecível que pode ser aplicado por pessoas e empresas grandes ou pequenas. Mas
sua dinâmica é tal que essas pessoas vão repeti-los quase inconscientemente,
sintonizando melhor as decisões, elaborando mais cenários, fazendo o trabalho de
pesquisa apropriado e revendo a história e suas implicações. Os cenários não são
concebidos de uma só vez.
Também podem ser excessivamente distantes, dependendo de como foram previstos.
Eles podem ser dissimulados, cruzados e recombinados de maneiras inesperadas. Por essa
razão é essencial assimilar o exercício e adotá-lo como um modo de ver o mundo. O
processo permite aceitar o futuro como uma realidade que se desenvolve aos poucos.
Essa não é uma sensação desconhecida. Para o homem, prever o futuro parece ser uma
habilidade inata. Segundo os neurobiologistas William Calvin e David Ingvar, nosso
impulso no sentido de construir histórias sobre o futuro está tão profundamente arraigado
no cérebro como a linguagem. Em outros animais o planejamento é hormonal. No ser
humano, ao contrário, inclui a percepção de contingências muito menos predeterminadas
que as estações do ano.
Na opinião de Calvin, a parte do cérebro que controla a linguagem também está
envolvida na ação de apontar para um alvo, por exemplo, com uma arma. A capacidade de
prognosticar seria um de seus benefícios colaterais. Qualquer pessoa que se prepare para
disparar uma arma ou falar em público faz o mesmo exercício que o executivo ao definir a
estratégia de sua empresa. Talvez a coisa seja um pouco mais complexa, mas corresponde à
mesma mecânica. É por isso que, embora a técnica ou o esquema de trabalho sempre possa
ser aprendido, algumas pessoas compram a idéia de “jogar” com cenários com muito mais
naturalidade do que outras.
Essa facilidade, no entanto, não depende do caráter ou da personalidade e sim do
treinamento, da experiência e sobretudo da intuição. Para os contadores e engenheiros, por
exemplo, é difícil, porque seu treinamento exige deles uma única solução correta. Um
antropólogo, por outro lado, está mais predisposto a aceitar as diferenças, as respostas
inesperadas ou os pontos de vista diferentes. Qualquer pessoa pode criar cenários, mas
será mais simples se estiver disposta a estimular sua imaginação, criatividade e senso do
absurdo, sem no entanto abandonar o realismo necessário para manter os pés na terra.
Ingvar, por sua vez, chamou os cenários de recordações do futuro e associou-os às
histórias criadas por pacientes alcoólatras que estava observando. A maioria dessas
histórias vinha do subconsciente ou permanecia no limiar da consciência para surgir,
ocasionalmente, de forma desordenada. Ingvar também provou que a incapacidade de
perceber o fluxo e o inter-relacionamento dos fatos resulta da impossibilidade de imaginar
cenários futuros.
Arie de Geus, pioneiro do aprendizado organizacional, sempre cita um bom exemplo. Um
aborígine que sempre vivera na selva foi transplantado para uma cidade grande. Quando
voltou a sua tribo, contou assombrado que havia visto uma pessoa levar num carrinho
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uma enorme quantidade de bananas que ele nunca antes acreditara ser possível
transportar. Não se impressionou com os arranha-céus, aviões ou automóveis, mas sim
com aquilo que estava preparado para ver. O ser humano nem sempre está preparado para
acreditar naquilo que não está em seus planos ou em sua configuração mental. Por isso a
chave da construção de cenários bem-sucedidos é preparar os executivos para ver além
daquilo que querem ver.
Cadeias de percepção
Imaginar cenários implica perceber o futuro no presente. As pessoas geralmente se
enganam em relação à realidade. A negação, por exemplo, é um dos mecanismos usados
pelas pessoas para se proteger contra as más notícias. As histórias podem ser uma boa
ferramenta para evitar essa fuga. Tal como acontece no teatro, há uma suspensão
momentânea e voluntária da descrença para que, depois da emoção e da compreensão da
mensagem, o público reaja como se estivesse diante de uma situação da vida real. Um bom
cenário exige o mesmo dos executivos, durante o tempo necessário para poder apreciar o
impacto causado por ele.
Na verdade, os cenários manipulam dois mundos: o dos fatos e o das percepções.
Exploram fatos, mas indicam as percepções daqueles que têm a responsabilidade de tomar
decisões. Seu objetivo é reunir e transformar informações que têm importância estratégica
em novas percepções. Esse processo de transformação não é corriqueiro, ocorre com
pouca frequência. Quando funciona, é uma experiência criativa que desperta o sentido do
“a-ha!!!” nos executivos e leva a uma visão estratégica que enxerga muito mais longe do
que jamais puderam ver. Todos pressupõem que a informação séria é apresentada em
tabelas, números, gráficos ou pelo menos numa sofisticada linguagem acadêmica.
Porém, os temas mais importantes do futuro são demasiado complexos ou imprecisos
para serem convertidos para a linguagem das empresas. É preferível usar a linguagem das
histórias e dos mitos, como na brincadeira do filósofo Gregory Bateson, segundo a qual
um homem perguntou a um computador se chegaria algum dia a pensar como um ser
humano. “Isso me lembra uma história”, respondeu o computador. As histórias têm a ver
com o significado, com as razões pelas quais as coisas poderiam ocorrer de determinada
maneira. É por isso que as histórias são poderosas para apresentar as possibilidades
abertas pelo futuro. Elas são uma forma de organizar o conhecimento. Ajudam as pessoas a
aceitar múltiplas perspectivas porque permitem descobrir o sentido que cada personagem
vê nos fatos.
Apesar de não ser necessário incluir personagens, os cenários ganham profundidade
quando for possível imaginar as diversas atitudes possíveis dos operadores-chave para o
desenrolar dos acontecimentos. Esses personagens podem ser indivíduos, empresas ou
instituições. Quando as atitudes que representam são amplamente compartilhadas,
adquirem a força de um mito. Na verdade, os mitos são uma forma especial de história:
representam a maneira como uma sociedade crê que as coisas acontecem. Os mitos já
foram descritos como padrões de conduta e percepção compartilhados; não são
deliberados nem conscientemente fictícios.
O serviço telefônico universal, por exemplo, é um princípio de telecomunicação que
nasceu como uma visão, um mito no coração da AT&T, que sempre se propôs chegar a
todas as pessoas. Ao construir cenários, portanto, será preciso levar em consideração as
histórias que poderão ter importância no futuro. Elas contribuirão para avaliar forças não
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concretamente representadas. Permitirão descrevê-las, prevê-las e dar a elas o lugar a que
têm direito, além de rever o que esperamos, queremos e tememos do futuro. Isso
certamente será feito com uma certeza maior que a do melhor cálculo resultante de
projeções.
© Peter Schwartz

COMO CONSTRUIR CENÁRIOS: OITO PASSOS
1. Identifique a questão ou decisão
central.
2. Determine as forças críticas no
ambiente local.
3. Faça uma lista das forças
principais que exercem alguma
influência sobre os fatores-chave
identificados.
4. Classifique-as quanto à ordem de
importância e grau de certeza.

5. Defina a lógica do cenário: os
vetores em torno dos quais haverá
mudança.
6. Discorra sobre cada um dos
elementos em jogo.
7. Indique as consequências dessa
análise para a questão ou decisão
central.
8. Estabeleça os indicadores que
marcarão a evolução em direção
a um ou outro cenário.

CONSELHOS ÚTEIS
Sempre mantenha em mente a

Dê importância aos nomes dados aos

mecânica dos três cenários tradicionais:

cenários. Eles deverão refletir a lógica

o otimista, o pessimista e o

de cada um e ser tão atraentes

intermediário. As pessoas tendem a

e memoráveis a ponto de fixar-se na

apostar apenas no intermediário como o

memória coletiva daqueles que tomam

mais provável e com isso põem a

as decisões ou as implementam.

perder todas as vantagens de trabalhar
com essa metodologia de planejamento

Ao montar a equipe de desenvolvimento

de cenários.

de cenários, leve em conta três coisas: a
participação e o apoio da alta

Evite atribuir probabilidades a um ou

administração; a representatividade

outro cenário; você cairá na tentação de

de um grande número de divisões

considerar mais seriamente o cenário

e funções; a presença de pessoas

ao qual tiver atribuído maior

com imaginação, critérios amplos e

probabilidade de acontecer.

capacidade de trabalhar em equipe.
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COMO LER CENÁRIOS: NOVE REGRAS
Todas as organizações são diferentes e todos os executivos gostariam de levar suas conversas estratégicas
com base em cenários que estivessem de acordo com suas idéias. Entretanto, nunca é demais rever algumas
recomendações básicas.
1. Crie um clima livre de tensão e aberto. É
indispensável que a cultura da empresa
valorize a diversidade de opiniões e a
discussão franca. Já no grupo de trabalho,
o primeiro passo é salientar que se trata
de um espaço em que se espera ouvir
informações novas. Ninguém deverá
sentir que suas opiniões ou idéias
incomodam. Um modelo: a Motorola tem
até um relatório oficial da minoria que
qualquer membro da organização pode
fazer chegar ao presidente da empresa,
que será obrigado a responder.
2. Inclua as pessoas-chave na equipe inicial. A
equipe deve incluir a maioria das pessoas
que tomam decisões vitais e também
especialistas e assessores com sua visão
valiosa. Mesmo que não façam pesquisas,
perceberão as forças que determinam os
acontecimentos e o impacto causado por
suas decisões.
3. Inclua pessoas e informações de fora
da companhia. O diálogo totalmente interno
raramente alcança picos de criatividade
ou leva a grandes descobertas. Algumas
empresas limitam o acesso, o que pode
ser uma estratégia de sobrevivência para
simplificar um mundo confuso, incerto e
ambíguo, mas ela também limita a
percepção do mundo. Por essa razão,
bem-vindos os dados improváveis,
inclusive os aparentemente irrelevantes.

4. Trabalhe com perspectivas muito antes de ter
de tomar decisões. Não adianta incorporar
uma nova perspectiva no momento de
tomar uma decisão. A pressão no sentido
da ação destrói a possibilidade de
aprendizado. Na maioria das empresas,
sabe-se com meses ou anos de
antecedência que decisões significativas
deverão ser tomadas em determinado
momento. O ideal é realizar conversas
estratégicas a cada três meses, com
sessões a cada duas semanas, ou um
encontro regular de trabalho todas as
sextas-feiras, por exemplo.

7. Ensaie o que a companhia fará nos diferentes
cenários. Para isso será necessário
organizar grupos de trabalho em áreas
distintas da empresa, que transmitirão a
mensagem àqueles que não participaram
das conversas estratégicas e a passarão
pelo filtro das atividades rotineiras.
Surgirão novas hipóteses e opções para
análise.

8. Transforme essa conversa estratégica em um
hábito permanente. O processo não termina
nunca; move-se em direções diferentes.
Será preciso incorporá-lo à cultura e
convertê-lo no modelo de trabalho da
5. Comece observando o presente e o passado. É empresa. Pouco a pouco as pessoas
fundamental entender em que ponto está começarão a ler jornais e revistas
a companhia, para que lado estão
especializados com outros olhos. Haverá
evoluindo as tendências e como se
uma multiplicação das conversas
chegou a esse ponto, antes de começar a informais, transformando as opiniões
trabalhar com os olhos postos no futuro.
individuais em dados que, por caminhos
diferentes, chegam àqueles que devem
6. Faça alguns trabalhos preliminares com grupos tomar as decisões.
pequenos. A melhor forma de começar é
com um grupo grande que conte com
9. Evite um futuro oficial. Embora a
todos os operadores-chave, mas se
identidade corporativa pareça uma
obtém mais eficácia subdividindo as
questão abstrata, é a fonte da resistência
equipes segundo temas específicos, as
à mudança e às novas idéias. Como todos
quais deverão fazer o trabalho de
os outros, os executivos estão agarrados
pesquisa em profundidade. Dessa
a sua imagem atual, sua fórmula de
forma cada equipe apresentará ao
sucesso. Enquanto a idéia de um desafio
grupo vários cenários específicos,
constante ao futuro oficial não se instalar,
que serão comparados, enriquecendo
será muito difícil conversar
o resultado.
estrategicamente sem voltar várias vezes
à visão do futuro aprovada pela
organização.

