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Roadmapping e Desenho de Cenários  
 

Roadmapping como apoio à estruturação e ao planejamento do projeto 

As ações de planejamento trazem consigo o desafio de lidar com o futuro. O 
desenvolvimento de projetos lida com a capacidade de direcionar os recursos e as 
capacidades tecnológicas existentes, da maneira mais adequada para os cenários 
desenhados. O método do Roadmapping permite organizar os recursos e facilitar a 
tomada de decisões.  

O Roadmapping tem como objetivo dar subsídios à projetos para melhor se adequarem 
às necessidades inerentes as distintas dimensões projetuais – sua natureza, dinâmica, 
incertezas, potencialidades, oportunidades, riscos e demais desafios. 

O Roadmapping, como ferramenta estratégica, auxilia na determinação e organização 
das ações, das etapas e dos recursos críticos, capazes de promover uma 
macropercepção do contexto real e da projeção de futuro. Assim, o Roadmapping se 
estrutura como roteiro de um plano estratégico, sustentando um processo dinâmico, o 
qual vai se sofisticando e amadurecendo de forma contínua. Como resultado, pode estar 
direcionado para orientar uma implementação de incrementos em estruturas existentes 
ou direcionado para o estabelecimento das bases para um novo empreendimento. 

Com base em Kostoff e Schaller (2001), pode-se dizer que o Roadmapping gera uma 
representação gráfica das estradas, caminhos, trilhas e atalhos que possam existir em 
determinado contexto. Os processos da metáfora do Roadmapping como ‘guia’, 
auxiliam a orientar as melhores opções de caminhos, dadas as alternativas, restrições 
e condições situacionais. O termo designa uma ferramenta de planejamento, bastante 
apropriada para identificar, organizar, selecionar e gerar rotas alternativas de 
desenvolvimento tecnológico – orientados às demandas e particularidades e 
necessidades que o projeto necessita.  

Os mapas resultantes, geram representações gráficas que servem de subsídios para 
compartilhar e equalizar informações, mobilizar e guiar equipes, convergir e concentrar 
recursos, e coordenar as ações operacionais.  

 
1 Como citar: REIS FILHO, Paulo. Roadmapping e Desenho de Cenários. Artigos Técnicos. Laboratório 
de Cenários da Agência UFRJ de Inovação. Ano.4. Vol.50, 2020. Disponível em: 
http://www.inovacao.ufrj.br/images/vol_50_roadmapping_desenho_cenarios _2020. 
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A ferramenta tem total aderência ao desenvolvimento do projeto proposto, não apenas 
pelo escopo, mas, principalmente, pela utilização da matemática dos conjuntos 
expandidos – lógica fuzzy – utilizada como base da geração de resultados tecnológicos.  

Estrutura e Operações 

Tanto Garcia & Bray (1997), quanto Phaal et al. (2004), percebem a evolução do 
Roadmap em uma sequencia de três grandes fases. Na FASE 1, são coletadas as 
informações direcionadoras, estratégicas e comerciais, sobre as necessidades do 
projeto. Na FASE 2,  são tratadas as informações determinadoras das formas e funções, 
sobre o desempenho e desenvolvimento do projeto e, na FASE 3, são estruturadas as 
informações consolidadoras das soluções, competências, sobre  os recursos existentes 
e necessários para pesquisa e implementação. 
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Com base em Phaal et al.(2004), descrevemos, a seguir, a composição de cada camada 
do Roadmap: 

• O primeiro nível ou camada superior trata das aspirações da organização ou 
projeto – know-why – e os fatores que as influenciam (como tendências e 
direcionadores do mercado e/ou do negócio);  

• O segundo nível ou camada intermediária, está relacionada aos processos e 
mecanismos que permitem a concretização das demandas almejadas. São 
representados os produtos, serviços e operações – o know what; 

• O terceiro nível ou camada inferior trata dos recursos, incluindo as tecnologias, 
que devem ser integradas aos mecanismos da camada superior – o know how; 
e 

• O alinhamento destas perspectivas, que são críticas para o sucesso da 
inovação, é realizado pela representação de atividades-chave para cada 
camada e subcamada, versus a dimensão de tempo – Know when; 

 
Roadmapping – estrutura esquemática – com base em Phaal e al. (2001) 
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Roadmapping – estrutura esquemática – com base em Phaal et al. (2001 e 2004) 

 

 

 
Roadmapping – estrutura esquemática – com base em Cooper/ Stage-Gate (2013) 

Alguns distintos métodos e ferramentas são utilizados para a evolução processo do 
Roadmapping: 

 

• Abordagem baseada em especialistas - (Kostoff e Schaller, 2001); 
• Workshop para interação com o mercado, o produto, a tecnologia, a estratégia, 

a identificação de oportunidades e desenho de próximos passos – (Phaal e al., 
2001); 

• Coleta de fatos, integração de fatos, criação de visão, comunicação e aplicação 
– Muller, 2003); 

• Estruturação de piloto, organização do aprendizado, desenvolvimento de 
estrutura – Phaal Muller (2010); 

• Entrevistas, workshops, questionários  – (MORTARA et al., 2007); 
• Entrevistas – (BERGERON et al., 2002); 
• Text mining – (BOSE, 2008); 
• Classificação de tipologias de dados – (BOSE, 2008 e VRIENS, 2004); 
• Entre outros. 
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Construção de Cenários 

A construção de qualquer projeto, de produto, serviço, de roadmapping ou de cenários, 
tem como ponto de partida o (re)conhecimento do contexto – e, para tanto, algumas 
orientações essenciais precisam ser observadas: 

 

 
 

 

A construção de cenários e a identificação de fatores e acontecimentos que podem ou 
tendem a se tornar fato, no médio ou longo prazo, são atividades fundamentais para o 
desenvolvimento de planejamentos estratégicos.  

Na sequencia, como exemplo, uma estrutura, em fases de construção e consolidação 
do pensamento de projetos de futuro, com base no Método da Global Business Network 
– GBN, de SCHWARTZ, 2000. 

FASES AÇÕES  
FASE 1 

Identificar a questão ou 
decisão central 

O trabalho deve começar com um assunto específico, para 
depois, construir o ambiente, ou seja, qual é o objetivo da 
empresa e o que pensa em um futuro próximo, e quais as 
decisões a serem tomadas que terão influência a longo 
prazo no seu destino. Nesta etapa, devem ser considerados 
os ambientes internos e externos. Assim se terá a certeza 
de que as diferenças que distinguem seus cenários serão 
importantes para os negócios. 
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FASE 2 

forças-chave no ambiente 
local 

Determine as forças críticas no ambiente local. O segundo 
passo compreende listar os fatores-chave que influenciam o 
sucesso ou fracasso dessa decisão. No entanto destaca-
se... 
O que os responsáveis pela decisão querem saber quando 
fazem as escolhas?  
O que será encarado como sucesso ou fracasso?  
E quais são as considerações que moldarão os resultados 
dessas decisões? 

FASE 3 

forças motrizes principais 
que exercem influência 
sobre os fatores-chaves 
identificados. 

O terceiro passo envolve a listagem das forças motrizes no 
macroambiente capazes de  influenciar os fatores-chave 
identificados anteriormente. Além de uma lista de 
verificação de forças sociais, econômicas, políticas, 
ambientais e tecnológicas, outra rota para os 
aspectos  relevantes do macroambiente é a pergunta... 
Quais são as forças atrás da forças microambientais 
identificadas no passo dois? 
Algumas dessas forças são predeterminadas, e algumas 
são altamente incertas.  

FASE 4 

Hierarquização por 
importância e incerteza 

Classifique-as quanto à ordem de importância e grau de 
certeza. Compreende a ordenação dos  fatores-chave e 
forças motrizes, tendo por base dois critérios – em primeiro, 
o grau de  importância para o sucesso da questão ou 
decisão central da FASE 1; em segundo, o grau 
de incerteza em torno desses fatores. O ponto é identificar 
os dois ou três fatores mais importantes  e mais incertos. 
Os cenários não podem inferir sobre elementos 
predeterminados, como o envelhecimento das gerações, 
por que os elementos predeterminados são os mesmos em 
todos os cenários. 

FASE 5 

Seleção e definição da 
lógica dos cenários e dos 
vetores em torno dos 
quais haverá mudança 

Discorra sobre cada um dos elementos em jogo. Os 
resultados desse exercício de hierarquização são os eixos 
por intermédio dos quais os cenários vão se diferenciar. A 
determinação desses eixos é um dos passos mais 
importantes do processo gerador de cenários. O objetivo é 
terminar com apenas alguns cenários, cujas diferenças 
importam aos que tomam as decisões. Se os cenários vão 
funcionar como ferramenta de aprendizado, as lições 
precisam ser baseadas nos itens fundamentais ao sucesso 
da questão ou decisão inicial. E essas diferenças 
fundamentais precisam ser poucas em número para evitar 
uma proliferação de cenários diferentes acerca de todas as 
incertezas possíveis. Após identificar os eixos fundamentais 
das incertezas cruciais, é útil apresentá-los ou uma matriz, 
ou um volume nos quais diferentes cenários podem ser 
identificados e seus detalhes, preenchidos. A lógica de um 
dado cenário será caracterizada pela sua posição na matriz 
formada pelas forças motrizes mais significativas. 
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FASE 6 

estrutura e corpo dos 
cenários 

Enquanto as forças mais importantes determinam as 
lógicas que distinguem os cenários, é necessário encorpar 
seus esqueletos voltado a lista de fatores-chave e 
tendências identificadas nos passos dois e três. Cada fator-
chave e tendência devem receber alguma atenção em cada 
cenário. Algumas vezes fica aparente que lado da incerteza 
se localiza em qual cenário; às vezes, não. Se dois 
cenários diferem por causa da política protecionista ou 
global, então é provável que faça sentido incluir uma alta 
taxa de inflação no cenário protecionista e uma taxa mais 
baixa no outro. São exatamente tais ligações e implicações 
mútuas que os cenários devem ser feitos para revelar. 
Neste caso é necessário organizar os pedaços como uma 
narrativa. 
Como o mundo iria de um ponto ao outro? 
Que eventos poderiam ser necessários para tornar a versão 
final do cenário plausível? 
Existem indivíduos cuja ascendência ao público facilite 
caracterizar um dado cenário? 

FASE 7 

implicações e 
consequências dessa 
análise para a questão ou 
decisão central 

Uma vez que os cenários tenham sido desenvolvidos com 
certo detalhe, então é o momento de retornar à questão ou 
decisão central do passo um para ensaiar o futuro.  
Como está a decisão em cada cenário?  
Quais vulnerabilidades serão reveladas?  
A decisão ou estratégia funcionam bem em todos os 
cenários ou apenas em um ou dois?  
Se uma decisão parece boa em apenas um cenário entre 
vários, é classificada como uma ação de alto risco – uma 
estratégia tipo apostar a empresa – especialmente, se a 
empresa possui pouco controle sobre a probabilidade do 
cenário requerido acontecer. Como pode essa estratégia 
ser adaptada para tornar-se mais resistente se o cenário 
desejado mostrar sinais de não acontecer? 

FASE 8 

indicadores iniciais 

Estabelecer os indicadores que marcarão a evolução em 
direção a um ou outro cenário. É importante saber, o mais 
cedo possível, qual dos vários cenários se encontra mais 
próximo do curso da história que está se desdobrando. 
Algumas vezes a direção da história é óbvia, sobretudo em 
fatores como a saúde geral da economia; contudo, algumas 
vezes os indicadores iniciais de um determinado cenário 
podem ser sutis. 

 
 
A construção de cenários permitirá, assim, que a entidade ou organização crie planos 
de ação, para aproveitar oportunidades, planos de contingência, para solucionar 
problemas e planos de contextualização, para antecipar situações críticas. 

(...) o futuro é um símbolo importante pelo qual os seres humanos 
podem tornar o presente suportável e dar sentido ao passado. O que 
significa, em relação ao presente, é que, tomando decisões e 
escolhendo nossa posição no presente, tornamos a vida possível no 
presente e damos uma ordem em relação ao que queremos no futuro 
(MASINI, 1997, p.15-16) 
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A construção de cenários trata do mapeamento dos atores e fatores críticos que 
compõem um determinado contexto. para tanto, em seu desenvolvimento, é 
fundamental o estabelecimento de um mindset orientado para a visão estratégica, ou 
seja, para a análise detalhada das forças - positivas e adversas - que modelam a 
situação atual e futura, de determinado contexto, destacando os fatos relevantes e 
identificando os riscos associados. 

Embora sigam sequência lógica muito semelhante, as metodologias de 
construção  de cenários podem ser diferenciadas em dois grandes 
conjuntos distintos segundo o tratamento analítico: processo indutivo e 
processo dedutivo. No método indutivo, os cenários são formados a  
partir da aglomeração e da combinação de hipóteses sobre o 
comportamento dos principais eventos e constituem um jogo coerente 
de acontecimentos singulares. (...) O método dedutivo, pelo contrário, 
consiste em descobrir estruturas de futuro a partir dos dados e das 
informações apresentados pelos eventos e constitui um marco geral 
(framework) a partir do qual são formulados os cenários (BUARQUE, 
2003, p.31)  

 

A construção de cenários, deve ser uma atividade permanente, para acompanhar a 
dinâmica dos mercados - identificando as forças competitivas, os stakeholders e as 
tendências – destacando pontos fortes e as ameaças. 

Com base em Schwartz (1988), Schoemaker (1995), Porter (1996), Ghemawat (2007) 
e Godet (2008), a construção de cenários deve seguir as seguintes etapas genéricas: 

 

1. Definição do escopo e o período da análise; 
2. Coletar informações; 
3. Estabelecer limites e definições espaciais; 
4. Identificação dos maiores grupos e principais stakeholders; 
5. Identificação das principais forças e fatores-chave;  
6. Identificação das incertezas-chave; 
7. Identificação das tendências básicas; 
8. Determinação dos fatores causais; 
9. Definição das configurações das variáveis de cenário; 
10. Desenvolvimento de modelos quantitativos; 
11. Hierarquização dos fatores chave e as forças motrizes, por importância e incerteza;  
12. Construção dos cenários, a partir das configurações mais consistentes, escolhidas 
para cada variável; 
13. Verificação de consistência e plausibilidade; 
14. Análise dos cenários; 
15. Introdução do comportamento da concorrência em cada cenário.  
16.Evolução para cenários de decisão. 
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Vale pontuar que o trabalho de buscar indícios de futuro lida com incerteza, insegurança 
e grande complexidade. 

A complexidade (não-linearidade)  dos  sistemas  depende  do  objeto  
que  se  pretende descrever no futuro. O ambiente de negócios de uma 
empresa pode ser relativamente  menos  complexo  se  estiver  
focalizado  em  um  determinado  setor  ou  ramo produtivo da 
economia. Mesmo quando se trata de cenários estritamente 
econômicos de um país ou de uma região, a complexidade limita-se a 
uma dimensão (a econômica) mais  ou  menos  condicionada  por  
fatores  políticos  e  sociais.  No  entanto,  quando  se busca elaborar 
cenários regionais abrangentes, os quais tratem de diversas 
dimensões determinantes do seu desempenho futuro, passa-se a 
analisar uma realidade com elevado nível de complexidade. O 
resultado costuma ser maior dinamismo, tendência à mudança e 
elevadas instabilidade e incerteza, o que amplia as dificuldades 
teóricas e técnicas de análise e de prospecção do futuro (BUARQUE, 
2003, p.19) 

 

Narrativas 

O trabalho de construção de cenários envolve a identificação do estado-da-arte 
tecnológico, a compreensão do contexto, dos papéis exercidos pelos distintos atores e 
da dinâmica da inter-relação entre os atores que modelam o contexto, na perspectiva 
de entender os ambientes futuros. Busca, assim, a partir da identificação da situação 
atual, a orientação para se alcançar 'futuros desejáveis', a orientação para efetivar 
ações de mudança. 

Para a efetivação do planejamento alguns princípios essenciais são seguidos, como a 
identificação dos diferentes fatores e forças modeladoras do contexto, as instituições, 
as variáveis, as incertezas, as percepções dos stakeholders e as estruturas de 
interdependências. 

A seguir, alguns tópicos para estudo de cenários organizacionais: 

Identificação das grandes turbulências; 
Levantamento das grandes incertezas; 
Mapeamento das grandes ambiguidades; 
Registro de dados estatísticos confiáveis; 
Registro de dados estatísticos questionáveis; 
Indicativo de grave elevação dos custo; 
Indicativo de grave escassez de matéria-prima; 
Indicativo de fortes intervenções do Estado; 
Indicativo de novas regras fiscais ou tributárias; 
Indicativo de fortes movimentos e intervenções sociais; 
Registro de graves deficiências tecnológicas; 
Registro da emergência de novas tecnologias; 
Identificação de fortes alteração no comportamento do consumidor; 
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Como aponta Heijden (2009, p.29) "o primeiro objetivo do planejamento por cenários 
tornou-se a geração de projetos e decisões que sejam mais robustas diante de 
diferentes futuros". 

Como coloca Schwartz (1991) são vários os elementos que   que se articulam para a 
construção de um mapa de cenários. Os vários elementos precisam estar reunidos e 
organizados, de tal forma consensuados, a ponto de constituírem uma história 
consistente e crível. Um mapa de cenários, como em qualquer narrativa, envolve 
símbolos, metáforas, elementos factuais, pressupostos, dinâmica e interdependências 
entre atores. O motivo central, o argumento da história, será sua própria força motriz. 
Os elementos dispostos em seqüência narrativa são essenciais para auxiliar no 
preenchimento das lacunas vazias que o 'quebra-cabeças' do mapa de cenários, 
naturalmente, apresenta. É por meio de metáforas e demais elementos comunicacionais 
que se torna possível avançar nas especulações de futuros - possíveis e desejáveis. 
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