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Paulo Reis1 

C-Strat – Processo de Depósito 
O processo de depósito dessa ferramenta teve início em abril de 2008 e foi fruto de uma 
série de reuniões com o escritório especializado em propriedade intelectual da 
Coppe/UFRJ. O processo, por conta das limitações orçamentárias da Universidade, teve 
que ser interrompido. 

O Processo 

1) título 

Ferramenta Cognitiva de Apoio à Decisão Estratégica – C-STRAT 

2) campo técnico – o que é e para que serve? 

A Ferramenta 

A C-STRAT trabalha reunindo dados estratégicos, de tal forma abrangente, que é capaz 
de atender às características cognitivas dos distintos grupos envolvidos em um projeto ou 
negócio. Dessa forma, oferece ganho de performance, motivação e produtividade. 

A Matriz de Relações Críticas  

A base da C-STRAT é a elaboração de uma matriz que acumula informações advindas 
das distintas áreas funcionais: 

área funcional setor profissional 

escopo do negócio administração, estratégia 

finanças administração, contabilidade, estratégia 

operações administração, engenharia, design 

recursos humanos administração, comunicação 

marketing administração, comunicação, engenharia, design 

stakeholders administração, estratégia, comunicação, marketing 

escopo do setor administração, estratégia, marketing 

 

                                                
1 Como citar: REIS FILHO, Paulo. C-Strat – O Processo de Depósito. Artigos Técnicos. Laboratório de 
Cenários da Agência UFRJ de Inovação. Ano.4. Vol.59, 2020. Disponível em: 
http://www.inovacao.ufrj.br/images/vol_59_cstrat_processo_de_deposito _2020. 
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Esse conjunto de informações gera um banco de dados expansível e multimodal, 
possibilitando uma oferta de interfaces com distintas formas navegação, exploração e 
interação de informações.   

Visualização de Dados 

Pressupõe a visualização através de softwares com inteligência orbital, onde o objeto 
central 0,0,0, se adapta durante a navegação.  

O software deve, ainda, ter capacidade para disponibilizar as tabelas, textos, imagens e 
gráficos, referentes ao conteúdo gerado. 

Para o ganho de dinâmica e agilidade, a ferramenta traz o pressuposto da mobilidade, o 
software deve ser, portanto, passível de ser adaptado à sistemas do tipo 'handhelds'. 

O Escopo 

A ferramenta pode ser direcionada à diferentes níveis funcionais, podendo ser suporte de 
decisões nos níveis estratégicos, táticos e operacionais. 

A C-STRAT, apesar de orientada para decisão, por gerar um grande banco de dados, 
pode ser utilizada como instrumento de inteligência organizacional, uma vez que traz o 
pressuposto da documentação e atualização de dados. 

Da mesma forma, pode servir de base para simulações de cenários, portanto, se fazendo 
de ferramenta de análise estratégica e de suporte para treinamento. 

Softwares como o OCTAVE (http://www.gnu.org/software/octave) e o TULIP 
(http://www.tulip-software.org), ambos GPL (General Public License) se propõe a 
organizar os dados nos formatos de visualização comentados. 

3) técnicas anteriores 

Estado da Arte 

As buscas mais amplas foram feitas no INPI (http://www.inpi.gov.br) e US Patents 

(http://patft.uspto.gov/netahtml/PTO/search-bool.html). Foram consultadas as palavras-
chaves das áreas disciplinares que compõe o escopo da FCSDE, como: DECISÃO, 
GESTÃO, ESTRATÉGIA, VISUALIZAÇÃO, COGNIÇÃO, INOVAÇÃO e DESIGN. Desse 
conjunto, não foi encontrado nenhum material técnico similar  à proposta do COGSTRAT: 

Patentes 

INPI 

Processo / Depósito / Título 

PI9901366-5  19/04/1999  METODOS PARA VISUALIZAÇAO DE TRANSFORMAÇOES 
ENTRE SERIES DE GRAFICOS RELACIONADAS   

Método para apresentação das mudanças de estrutura, ao longo do tempo.  As 
transformações baseadas em valores incluem cores dos nós e escalonamento da 
dimensão física na medida em que os gráficos se expandem ou se contraem. Os estados 
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de um mapa em vários momentos são representados como uma série de gráficos 
relacionados, produzindo um gabarito, onde a cada nó é atribuída uma única posição de 
layout.  

PI0207958-5  07/03/2002  METODO PARA OBTER UM NIVEL DE DESEMPENHO 
COGNITIVO; SINAL DE DADOS; METODO PARA FORNECER UM NIVEL DE 
DESEMPENHO COGNITIVO; SINAL DE DADOS DE COMPUTADOR; SISTEMA PARA 
MONITORAR O NIVEL DO DESEMPENHO COGNITIVO DE CADA UM DENTRE UMA 
PLURALIDADE DE INDIVIDUOS; APARELHO PARA FORNECER UM NIVEL DE 
DESEMPENHO COGNITIVO; E APARELHO PARA OBTER UM NIVEL DE 
DESEMPENHO COGNITIVO A PARTIR DE UM DISPOSITIVO EXTERNO   

Descreve-se um aparelho e um método para prognosticar o desempenho cognitivo de um 
indivíduo, baseado em fatores que incluem, de preferência, histórico do sono, a hora do 
dia, e as atividades do indivíduo. O método facilita a criação de curvas de desempenho 
cognitivo previsto, que permitem que um indivíduo ajuste suas horas de sono, para 
produzir níveis mais altos de desempenho cognitivo. O método facilita também a 
reconstrução dos níveis passados de desempenho cognitivo, baseado no histórico do 
sono. 

PI9910133-5  21/04/1999  PROCESSO DE GESTAO DE OBJETOS EM UMA REDE DE 
COMUNICAÇAO E DISPOSITIVO DE APLICAÇAO   

A invenção tem por objeto um processo de gestão distribuída de um catálogo de objetos 
em uma rede de comunicação. Podendo listar de objetos, coletar respostas e transmitir 
informações. 

PI9304748-7  17/11/1993  DISPOSITIVO PARA O PROCESSAMENTO DE 
INFORMAÇOES PERMITINDO A GESTAO DE UM RECURSO INFORMATIVO POR UM 
SISTEMA DE ADMINISTRAÇAO   

Permite, por intermédio de um protocolo padrão, o diálogo entre um sistema de 
administração e os recursos disponíveis. 

PI9608917-2  10/06/1996  SISTEMA DE PLANEJAMENTO ALIMENTADO POR 
ESTRATEGIA E PROCESSO OPERACIONAL   

O sistema é proporcionado a partir da construção de um plano que define uma pluralidade 
de estratégias e operações.  O instrumento de planejamento é operável para identificar 
uma série de problemas por comparações e relações com as bases originais. A interface 
permite a interação para ajustes ao longo do processo. 

PI9403794-9  16/09/1994  SIMULADOR ESTRATEGICO   

O simulador é um jogo montado sobre uma base de quadrículos e a partir da utilização de 
peças que se deslocam no decorrer do jogo. As peças são divididas em 3 grupos, sendo 
eles: de infantaria e engenharia; peças míssil e avião; e peça helicóptero. O objetivo é 
potencializar a capacidade cognitiva do jogador. 
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US Patents 

Process/Title 

7,162,701  User interface for a decision support system  

Mecanismo de busca e interface da infromação que utiliza método que permite a 
navegação hierárquica, mostrando o quadro geral e permitindo o detalhamento da 
informação de acordo com o objetivo da busca. 

7,130,805  Method and apparatus for generating progressive queries and models for 

decision support   

A invenção provê sistemas adaptativos para sustentar um sistema de tomada de decisão, 
melhorando a performance de tempo e resusltado. O sistema prioriza valores de dados, 
direcionando a aquisição, representação e transmissão, de forma progressiva e otimizada.  

6,957,202  Model selection for decision support systems   

Modelo de seleção de dados baseado em classificação Bayesiana. Em um super-modelo 
abrangente, associa os sub-modelos componentes de uma solução, seguindo orientações 
informacionais focadas. O sub-modelo integra informações adicionais na composição do 
sistema de decisão. 

6,931,392  Real-time decision support system   

Sistema de apoio à decisão em tempo real, incluindo meios para receber consultas 
complexas colocados por uma pluralidade de usuários e meios para fornecer para cada 
uma das consultas. O sistema processa a base para disponibilizar um resultado 
condicionado pela consulta. 

6,697,808  Method and system for performing advanced object searching of a metadata 

repository used by a decision support system   

Métodos e sistemas são fornecidos para o uso em uma busca de um repositório de 
metadados. A orientação para o armazenamento de dados é focada num sistema de 
apoio à decisão. A consulta define a procura dos objetos que vão satisfazer os critérios de 
pesquisa.  

6,631,362  General decision-making support method and system   

Para identificar a melhor escolha de um conjunto de alternativas, os usuários descrevem 
características da busca, definindo um valor-alvo para a função dos critérios e estabelece 
um nível de conhecimento sobre estes. O sistema calcula a utilidade esperada para cada 
alternativa possível, gerando uma probabilidade para cada alternativa, na busca da 
melhor escolha.  

6,338,055  Real-time query optimization in a decision support system   

Sistema e processo de avaliação de eventos para um sistema de apoio à decisão em 
tempo real. Tem início a partir da definição dos critérios da consulta apresentados pelos 
usuários, onde cada consulta, busca resultados otimizados. 
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6,151,582  Decision support system for the management of an agile supply chain   

Sistema de apoio à decisão para a gestão de cadeia de suprimentos ampla incluindo 
fornecedor e cliente. O sistema realiza a análise de dados para apoiar decisões de 
planejamento e permite a cooredenação de pedidos de serviços e a visualizxação da 
informação.  

5,940,816  Multi-objective decision-support methodology   

Método computacional para suporte à decisão. Analisa e indica melhores caminhos para a 
solução de problemas, através da incorporação de fatores e considerações específicas. 

5,787,283  Framework for manufacturing logistics decision support   

Ferramenta de suporte à decisão, incluindo uma ferramenta que reune meios de 
proporcionar ao objeto-alvo todo um conjunto de representações relacionais de atributos e 
propriedades acerca da estrutura logística. 

5,742,776  Decision support system   

Sistema de suporte à decisão baseado na documentação e arquivamento de históricos de 
decisão. A lógica se estrutura em sistemas acumulativos e comparativos de busca de 
melhores alternativas. O sistema presupõe a alimentação interativa de dados. 

5,596,502  Computer system including means for decision support scheduling   

Sistema de apoio à decisão baseado em visualização cúbica. Relaciona e classifica 
recursos, suplentes potenciais, materiais, operação e tempo. Exibe mapa 3D para 
visualização e tomada de decisão. 

5,274,749  Interpretative system for systematic learning and support for 

decision-making   

O método se propõea interpretar e direcionar possíveis soluções através do 
estabelecimento de metas semânticas – sinônimos, associações, generalizações e 
palavras-chaves. 

5,175,797  Learning type decision support system  

Método de um sistema para apoio à decisão e melhoria da aquisição de conhecimento. O 
sistema é composto por um módulo aprendizagem e um módulo de assessoria, onde a 
manipulação de valores referentes aos dados são arquivadas e manipuladas com a lógica 
de busca de um dicionário simbólico. 

Além do material analisado como base da pesquisa de estado da arte, algumas 
metodologias e ferramentas se destacam, ora como base conceitual, ora como 
conceituação paralela, ora como suporte complementar ao desenvolvimento e ao escopo 
da C-Strat. 
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Ferramentas 

Softwares de Suporte à Decisão  

TreeAge - http://www.treeage.com   

ChoiceTree - http://www.arkansoft.com/ChoiceTree.html 

Decision Assistant - http://www.bizpeponline.com/DecisionAssistant.html 

Decision Engine - http://www.transparentlogic.com/landingpages/campaign/decisionengine 

InfoRapid Knowledge Map - http://www.inforapid.de/html/english.htm 

MetaScient Self Empowering Knowledge System - http://www.msoracle.com 

Decision Tree Based Rules - http://www.transparentlogic.com 

Free Flowcharting Tool - http://www.smartdraw.com 

Decision Tables - http://www.VillanovaU.com 

FlowChart.NET Control - http://www.mindfusion.org   

Free Financial Workbook - http://www.Ameriprise.com   

Flow Chart - http://www.pacestar.com/edge 

Dundas Data Visualization - http://www.dundas.com   

Advanced Visual System - http://avs.com/index_g.html   

Decision Tree - http://www.dtreg.com   

ER Diagram Generator - http://www.aquafold.com   

A ferramenta pressupõe a utilização de softwares de visualização dinâmica, onde as 
imagens expostas nessas interfaces, caracterizam as relações críticas trabalhadas. Os 
mapas visuais, tratados como modelos de pensamentos, buscam representar a maneira 
como as informações se relacionam. A estrutura dessas conexões representam um 
caminho de associação e retenção de informação eficaz para a assimilação de dados.  

Visual Thinking - www.logo.com   

O pensamento visual é uma proposta baseada em mapas visuais, os quais seriam a 
chave para organização e compreensão da estrutura de informações complexas. 

Projeto Croquet - http://www.opencroquet.org   

O Projeto Croquet35 é um consórcio internacional que tem por objetivo promover o 
desenvolvimento colaborado de um software de plataforma aberta, feito para proporcionar 
aplicações multi-users de forma colaborativas.  

Business Intelligence - http://www.decideo.com   

O BI é habilita à obtenção e distribuição de informações geradas a partir de dados 
operacionais, históricos e externos, visando proporcionar subsídios para a tomada de 
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decisões gerenciais e estratégicas, a partir do entendimento e percepção dos universos 
das finanças, dos processos e das pessoas associadas a um projeto.  

The Brain Enterprise Knowledge Platform  - http://www.thebrain.com/lps/kmkm 

Busca conectar pessoas, processos e informação num formato de interface colaborativa, 
fornecendo o acesso a todos os recursos da informação, criando uma vista panorâmica e 
conceitual dos processos do negócio, através de links de relacionamentos.  

Ambient Device  - http://www.ambientdevices.com 

Baseando-se na grande quantidade de dados que nos chega por variados meios, 
bombardeando o cérebro e dificultando o raciocínio a Ambient Device se propõe a mapear 
e oferecer à seus clientes, informações com uma abrangência cognitiva customizada.  

Pensamento Crítico  

Baseado nas definições de ENNIS (1996) e MERTES (2002) o modelo do Pensamento 
Crítico propõe que os aspectos afetivos, conotativos e ambientais do pensamento devem 
ser considerados como críticos para os processos cognitivos, seguindo uma seqüência de 
inputs como a seguir:  

Tabela - Encadeamento Conceitual do Pensamento Crítico.  

Estabelecimento de Necessidade 

Estímulo  

Gerado  

Argumentações  

Associadas  

Proposição 

Mental  

Disposiçã
o Afetiva  

Pensar 
Crítico  

Nova  

Opinião  

Aquisição de Conhecimento 

Opinião 
Estabelecida  

Informações 
Episódicas  

Fluxo de 
Memória  

Formulári
o 
Semântic
o  

Associaçã
o de 
Imagens  

Geração de 
Visualizaçã
o 

Feedback Ambiental para Novo Estímulo 

 

Taxonomia de Benjamin Bloom 

É uma proposta de classificação dos tipos de aprendizagem: cognitivo, emocional e 
psicomotor, orientado por ações verbais. 

Cognitivo: Conhecimento; Compreensão; Aplicação; Análise; Síntese; Avaliação. 

Emocional: Recepção; Resposta; Valorização; Organização; Internalização de Valores. 

Psicomotor: Percepção; Resposta Conduzida; Automatismos; Respostas Complexas; 
Adaptação; Organização. 
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IIGSS - www.iigss.net 

Com base no Pensamento Sistêmico, trabalha com o objetivo de convergir o 
conhecimento humano aplicado, associando na forma árvores hiperbólicas agrupamentos 
do conhecimento ao longo do tempo, trabalhando com princípios cognitivos de 
diferenciação cromáticas e temáticas.  

TRIZ – Método dos Princípios Inventivos de Altshuller – http://www.triz.org 

O método dos princípios inventivos envolve a utilização de parâmetros de engenharia e 
princípios inventivos – seguindo as sugestões de possibilidades de solução para um 
determinado problema. 1) Segmentação ou fragmentação; 2) Remoção ou extração; 3) 
Qualidade localizada; 4) Assimetria; 5) Consolidação; 6) Universalização; 7) Aninhamento; 
8) Contrapeso; 9) Compensação prévia; 10) Ação prévia; 11) Amortecimento prévio; 12) 
Equipotencialidade; 13) Inversão; 14) Recurvação; 15) Dinamização; 16) Ação parcial ou 
excessiva; 17) Transição para nova dimensão; 18) Vibração mecânica; 19) Ação 
periódica; 20) Continuidade da ação útil; 21) Aceleração; 22) Transformação de prejuízo 
em lucro; 23) Retro-alimentação; 24) Mediação; 25) Auto-serviço; 26) Cópia; 27) Uso e 
descarte; 28) Substituição de meios mecânicos; 29) Construção pneumática ou hidráulica; 
30) Uso de filmes finos e membranas flexíveis; 31) Uso de materiais porosos; 32) 
Mudança de cor; 33) Homogeneização; 34) Descarte e regeneração; 35) Mudança de 
parâmetros e propriedades; 36) Mudança de fase; 37) Expansão térmica; 38) Uso de 
oxidantes fortes; 39) Uso de atmosferas inertes; 40) Uso de materiais compostos. 

Design Structure Matrix – www.dsmweb.org  

Trabalha com o objetivo de avaliar o impacto que cada atividade e a forma como estas 
influenciam os vários elementos do sistema industrial, permitindo a análise e leitura de 
todo escopo do problema e seu macro-ambiente. 

É um sistema de modelagem que possui duas grandes linhas operacionais. 
Primeiramente, ela pode representar um grande número de elementos de um sistema e 
suas relações. Depois, em segundo, funciona como base de análise técnicas, que podem 
ser usados para melhorar a estrutura do sistema. 

Balanced Scored Card – www.balancedscorecard.org 

A ferramenta oferece três elementos críticos fundamentais para as organizações. Primeiro 
proporciona uma visão compartilhada sobre a empresa e seu ambiente, dessa forma, 
funciona como um elo de comunicação, ao passo que converge, num modelo global, 
ações localizadas aos objetivos da empresa ou unidade de negócios. Segundo oferece 
um sistema de feedback capaz de avaliar, analisar, experimentar e validar os conceitos 
estratégicos orientadores das metas. E em terceiro lugar, decorrente do anterior, 
proporciona a revisão da estratégia, ou seja, oferece subsídios para na alteração dos 
conjuntos de metas estabelecidas, ajustando a direção estratégica.  
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Escala de Diferencial Subjetivo 

As mais adotadas são as escalas LIKERT e a do DIFERENCIAL SEMÂNTICO. Em ambos 
os casos o conceito é a associação de valores, numéricos ou conceituais, para classificar 
observações individuais, seja de leigos, seja de especialistas. Esse processo permite 
transformar uma soma de enfoques subjetivos em dados numéricos/estatísticos. 

4) descrição detalhada do invento 

Histórico 

A Ferramenta como ‘Hiperextensão’  

A proposta da ferramenta é o auxílio à tomada de decisão, busca ser um complemento ao 
processo de heurística e raciocínio sobre questões complexas, servindo, nesse sentido, 
como uma ‘hiperextensão’ do cérebro, uma vez que oferece um amplo suporte 
informacional sobre o problema em questão. O modelo gerado se orientará, então, em 
funcionar como um sistema de auxílio à decisão, convergindo competências e qualidades 
como a seguir: flexível e adaptável à diferentes contextos; potencializador de 
metodologias e ferramentas existentes; facilitador dos sistemas de controle de processos 
organizacionais; identificador de stakeholders e seus ambientes; sustentador de 
diferenciais e vantagens competitivas; orientador de pensamento estratégico; condutor de 
planejamento estratégico, visualizador de mapas de posicionamento estratégico e 
ambiental; mapeador de cenários; integrador tático para tomada de decisões 
consensuais; concentrador de dados críticos multimodais; estruturador de sistemáticas 
operacionais. 
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Estrutura Conceitual do Modelo 

 
Simulação do Processo Mental Estendido 

 
Esquematização do Processo Mental 

Sistemática 

O uso da ferramenta, o agente decisor ou conjunto de decisores devem seguir algumas 
rotinas. A primeira delas é delinear o composto estratégico, que vai orientar e situar o 
negócio em questão em seu meio. Isto será feito com as orientações aos seguintes 
apontamentos:  

A análise ambiental, onde é percebido e identificado o cenário no qual o negócio se 
estabelecerá;  

§ A declaração da missão, onde se estabelece qual a razão de ser do negócio;  
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§ Os valores, onde são destacados os pressupostos, idéias, crenças e convicções 
do corpo executivo, que orientarão as decisões do negócio;  

§ A visão, onde, apontando para as melhores projeções de futuro, imagina-se para 
aonde o negócio pode evoluir;  

§ Os objetivos, onde são traçados os resultados a serem alcançados para o 
cumprimento das premissas estratégicas apontadas;  

§ As metas, onde se estabelecem as etapas e prazos a serem efetivados ao longo 
do processo de alcance de resultados.  

§ O início do processo se dá com a percepção e o entendimento do ambiente de 
contorno do escopo do problema através de quatro ferramentas para uma breve 
construção do cenário conjuntural.  

§ A metodologia ou ferramenta de suporte à tomada de decisão tem um caráter de 
prover uma variada e complementar gama de elementos de apoio, ora práticos e 
quantitativos ora subjetivos e qualitativos. 

§ A construção e convergência desses elementos – atores e fatores críticos – se dá 
a partir da elaboração de intensa imersão no problema; 

§ Esse desenvolvimento funciona como um sistema focal especializado, uma vez 
que seria composto por uma equipe de agentes de distintas áreas do 
conhecimento, com experiências, objetivos e enfoques; 

§ A equipe multidisciplinar, observa, investiga, seleciona, hierarquiza, classifica e 
sistematiza as inter-relações gerais; 

§ A partir daí é gerada uma matriz de relações críticas e essenciais ao projeto ou 
negócio em questão. 

§ Fruto dessa colaboração, surge a necessidade de imprimir maior ênfase em 
determinados núcleos de inteligência e apoio cognitivo. Os quais serão 
potencializados de acordo com os interesses (de cada caso) apontados como 
críticos. 

§ O software escolhido para o desenvolvimento, então, oferece apoio para 
visualizar, navegar e interagir com os dados, permitindo a conformação do macro-
cenário crítico do negócio ou projeto. Permite, ainda, simular esse cenário com a 
alteração dos valores ponderados na matriz de relações críticas. 

§ O conjunto facilita e apóia a tomada de decisão nos vários níveis operacionais, 
sustentando a consistência dos objetivos estratégicos. 

§ O sistema serve como núcleo de registro documental da história e da cultura 
organizacional envolvida no negócio ou projeto.  
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Método 

O Modelo em Etapas  

As tarefas que envolvem as tomadas de decisão estão cada vez mais complexas e 
envolvem uma que quantidade de dados cada vez maiores.  

A metodologia se estrutura organizando os componentes situacionais, para auxiliar no 
suporte dos processos de apoio à decisão, oferecendo distintas formas de representação 
de conhecimento.  

O processo tem a participação de Facilitadores Estratégicos (FE) que agem orientando e 
direcionando o trabalho dos Agentes Especialistas (AE). Que, a partir da análise e 
estruturação de dados específicos dos Fatores e Atores Críticos do Problema (FACP), 
geram uma matriz de relações críticas.  

A estruturação básica é feita seguindo o conceito de construção de uma árvore 
estratégica baseada em 5 Áreas Funcionais (AF) básicas: FINANÇAS; OPERAÇÕES; 
RECURSOS HUMANOS; MARKETING e STAKEHOLDERS – FORMS. 

Para cada situação o sistema deve ser alimentado de maneira específica, de acordo com 
o projeto, negócio ou a idéia de utilização prevista.  

De forma genérica podemos segmentar as etapas operacionais da metodologia:  

a) Formulação do problema - o quê e porquê se precisa decidir?  

b) Determinação de um conjunto de ações potenciais - os atores geram alternativas.  

c) Elaboração da família coerente de critérios - conjunto de critérios para avaliar os efeitos 
causados pela ação no ambiente.  

d) Avaliação dos critérios - as linhas correspondem às ações a avaliar e as colunas 
representam os respectivos critérios de avaliação.  

e) Determinação de pesos dos critérios e limites de discriminação - os pesos  

numéricos da importância relativa de cada critério.  

f) Agregação dos critérios - avaliações dos diferentes critérios para cada ação.  

Aos consultores facilitadores caberão a elaboração e difusão de documentos mapeadores 
do processo, contendo os tópicos anteriores, através das seguintes orientações:  

• Estudos de base  

• Proposição de ações potenciais; 

• Proposição de critérios;  

• Avaliação das ações potenciais;  

• Proposição de um método de agregação;  

• Fixação dos valores dos parâmetros;  
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• Proposição de análises de sensibilidade; 

• Aplicação do método de agregação;  

• Recomendação;  

• Escolha das ações potenciais;  

• Escolha dos critérios;  

• Validação das avaliações;  

• Integração das avaliações contestadas. 

 

Etapa 1) 

Estruturação Especialista Básica – EEB 

l 6 Agentes Especialistas (AE) – 3 internos e 3 externos, começam a trabalhar a 
formulação do problema (FP); 

l é construído o Cenário Estratégico Interno – CEI; 

l com a identificação do Escopo Estratégico do Negócio – EEN; 

l com a explicitação do Cenário Competitivo Geral – CCG; 

l com a caracterização dos Fatores e Atores Críticos envolvidos no Problema – 
FACP; 

l com a orientação das características essenciais dos novos AE que 
complementarão a equipe – 3 elementos internos e 3 externos; 

l os 6 atores especialistas passam a ser Facilitadores Estratégicos (FE); 

l Documentação dos Dados – DD. 

Etapa 2) 

Identificação e Análise do Problema – IAP 

l os 12 AE iniciam a imersão;  

l os 6 FE orientam os trabalhos; 

l com a Identificação de Atores e Fatores – IAF 

l com o Mapeamento de Atores e Fatores – MAF 

l com a Avaliação de Atores e Fatores – AAF  

l com a Classificação Hierárquica de Atores e Fatores – CHAF 

l e  das demais causas e efeitos que conformam o problema;  

l Documentação dos Dados – DD. 
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Etapa 3) 

Seleção Hierárquica dos Objetivos – SHO 

l Segmentação dos Subsistemas Operacionais – SSO;  

l Avaliação dos Problemas Específicos – APE; 

l Delineamento das Estruturas Associadas – DEA; 

l Delimitação das Fronteiras de Influência – DFI; 

l Identificação das Relações Fundamentais – IRF; 

l Mapeamento dos Stakeholders Potenciais – MSP; 

l Classificação Hierárquico dos Stakeholders – CHS; 

l Documentação dos Dados – DD. 

Etapa 4) 

Discussão e Questionamento de Alternativas – DQA 

l Análise final das proposições;  

l Avaliação de Alternativas Críticas – AAC; 

l Repasse dos caminhos potenciais;  

l Documentação dos Dados – DD. 

Etapa 5) 

Matriz de Planejamento Genérico – MPG 

l Descrição do Quadro Geral – DQG ; 

l Suposições Relevantes;  

l Indicadores Críticos – IC; 

l Formas de monitoramento; 

l Revisão de sobreposições; 

l Agrupamentos Temáticos – AT; 

l Magnitude dos Riscos – MR; 

l Documentação dos Dados – DD. 

Etapa 6) 

Elaboração de Matriz de Relações Críticas – EMRC 

A partir da (DD) das etapas anteriores: Estruturação dos principais (FACP): identificação, 
caracterização e hierarquização dos (FE); Análise das variáveis críticas – VC: explicitação 
das alternativas, méritos e desvantagens relativa a cada elemento crítico e tabulação para 
futuras classificações, decorre a identificação das linhas decisórias potenciais e a 
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comparação entre ações que se pretendem comparar entre si, em termos dos méritos e 
desvantagens relativas, face a um conjunto de critérios de avaliação que são definidos de 
acordo com os pontos de vista dos atores.  

O processo de avaliação pressupõe um trabalho de síntese e adaptação, onde os 
elementos mais sensíveis são destacados de acordo com seu potencial impacto, 
densidade informacional e as tendências estratégicas que foram se desenhando no mapa 
cognitivo gerado.  

Abaixo, segue a descrição dos passos procedurais necessários para dar início à utilização 
da ferramenta, onde cada um dos (AE) vai agir como um decisor.  

A perspectiva do modelo não é criar um sistema fechado, onde o usuário fica preso e 
restrito a conceitos pré-estabelecidos, mas sim, oferecer a oportunidade de adequação 
dos atores e fatores críticos às dinâmicas setoriais e mercadológicas.  

Passos 

Passo 01  

O decisor dá a sua visão do composto estratégico.  

1ª) Suporte Cognitivo – Apoio à Construção Heurística.  

Onde são agrupadas informações referenciais de elementos determinantes, similares, 
associativos e/ou elucidativos do problema associado, como: definições estratégicas, 
palavras-chave, vocabulário semântico, ações similares e arquivos de apoio.  

2ª) 5FM (Cinco Forças de Michael Porter) – Análise Ambiental 

Onde é identificada a força da pressão de cinco elementos estratégicos na conformação 
de um cenário de negócios:  

§ Grau de Rivalidade entre as Empresas Concorrentes (REC);  

§ Poder de Negociação dos Compradores (PNC);  

§ Poder de Negociação dos Fornecedores (PNF);  

§ Ameaça de Novos Entrantes na Competição (ANE); e  

§ Ameaça de Novos Produtos Substitutos (ANP).  

3ª) Análise SWOT – Análise Estratégica  

Aqui são elencados os Pontos Fortes, Pontos Fracos, Oportunidades e Ameaças que se 
identificam no cenário de negócios.  

4ª ) Análise PDCA – Checklist Operacional  

Aqui é aferida a evolução dos procedimentos operacionais em curso, em relação à 
Planejamento, Desenvolvimento, Checagem e Ação. 

5ª) Análise 5W+1H – Checklist Tático  

Agora serão identificados os atores e fatores principais, através das questões:  
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O quê?, Quando?, Quem?, Onde?, Por que? e Como? (Why?, When?, Who?, Where?, 
Why? e How?).  

Passo 02  

O decisor enquadra os setores críticos de seu negócio, dentro das Áreas Funcionais (AF) 
pré-estabelecidas pelo modelo: Finanças (F), Operações (O), Recursos Humanos (R), 
Marketing (M) e Stakeholders (S). 

Passo 03  

O decisor identifica e aloca as Tarefas Operacionais (TO) nas respectivas Áreas 
Funcionais (AF) - FORMS. 

Passo 04  

O decisor atribui Peso (P) para cada AF, podendo este, variar entre seis valores: 0,1; 0,2; 
0,3;0,4;0,5; e 0,6; devendo sua soma ser igual a 1,0.  

Tabela de Atribuição de Peso 

 

Cada dimensão funcional será representada no espaço na forma de sólidos coloridos e de 
forma proporcional aos valores à eles atribuídos.  

Passo 5  

O decisor estabelece uma Classificação (C) de Diferencial Semântico para cada item, de 
acordo com o grau de importância a ele associado: (5) extremamente importante, (4) 
muito importante, (3) importante, (2) pouco importante e (1) quase sem importância.  

Passo 6  

O sistema gera uma Ponderação (PD) a partir da multiplicação do Peso pela Classificação 
(P x C), como no exemplo da tabela a seguir:  

 

 

 

 

Tabela de Simulação do Processo de Ponderação 
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Passo 7  

Dá-se início à construção da Matriz de Relacionamentos Críticos (MRC), a partir do 
cruzamento das TO identificadas na seqüência FORMS. Onde cada item terá aferido seu 
grau de influência sobre todo o conjunto de fatores críticos.  

O decisor assinala (1) para identificar uma Forte Influência (FI) sobre o outro. E assinala 
(0) para sinalizar um grau de Influência Fraca (IF). Vale lembrar que essas atribuições de 
intensidade, ocorrem após a seleção de um conjunto críticos de fatores, onde todos são 
relevantes. 

Tabela de Relações Críticas – Grau de Influência e Impacto 

 
 

Passo 8  
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A partir daí o sistema identificará a porcentagem do Total de Dependência (TD) e do Total 
de Influência (TI) de cada fator.  

Tabela de Relações Críticas – Total de Dependência 

 

 

Tabela de relações Críticas – Total de Influência 

 

Passo 9  
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O decisor, agora, vai voltar a aferir cada fator, averiguando se a relação de Impacto e 
Influência é Diretamente Proporcional (DP) – nesse caso utilizando a cor Verde, ou se a 
relação de Impacto e Influência é Inversamente Proporcional (IP), utilizando a cor 
Magenta.  

Tabela de relações Críticas – Relações de Impacto 

 

Passo 10  

O decisor começa a usar as ferramentas de visualização, que o auxiliarão a enxergar 
detalhes dos agrupamentos formados.  

A visualização se disponibilizará na forma de Árvore Hierárquica e/ou Corpo Orbital ( 
Gravitacional) – trazendo referencias extras de cor, movimento e intensidade. Na 
navegação é possível filtrar as informações de acordo com as necessidades e interesses, 
em blocos informativos segmentados em agrupamentos como expostos a seguir:  

§ Ferramentas de Suporte Cognitivo – formando um conjunto de informações 
textuais, gráficas e de apoio cognitivo;  

§ Áreas Funcionais – formando conjuntos temáticos de cada grande área 
especificada dentro das categorias funcionais;  

§ Fatores de Maior Dependência;  

§ Fatores de Maior Importância;  

§ Fatores de Menos Influência.  

É possível transitar livremente entre os tópicos investigados, possibilitando uma visão 
dinâmica dos vários atores e fatores estratégicos em questão.
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Tipificação de Casos e Aplicações Prováveis 

Além do suporte à tomada de decisão, o intuito genérico é auxiliar o incremento da 
estrutura organizacional na busca por consistência de valores. Como forma de sustentar 
os interesses institucionais em relação à estratégia e à sustentabilidade de vantagens 
competitivas nas seguintes ações: 

PROCESSO PARA DIAGNOSTICO DINAMICO EM TEMPO REAL;  

ASSISTÊNCIA À DECISAO;  

ORGANIZAÇÃO DE DADOS;  

DOCUMENTAÇÃO DE EXPERIENCIA DE ESPECIALISTAS; 

INTERFACE DE USUÁRIO;  

VISUALIZAÇÃO; 

GESTÃO DINÂMICA DE DADOS;  

SUPERVISÃO, CONTROLE, ARMAZENAMENTO E GESTAO DE INFORMAÇÕES; 

 

Comentário 01 

A partir da construção da Matriz de Relações Críticas, uma quantidade complexa de 
dados vai sendo construída. Uma das formas possíveis de visualização é através da 
metáfora de ‘corpos orbitais’, os quais podem ser ‘filtrados’ de acordo com a temática 
estratégica perseguida, como ilustrado a seguir: 

 

 

Comentário 02 
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Roger Sperry – Nobel de Medicina e Fisiologia de 1981 comprovou e determinou as 
fronteiras de funcionamento dos dois hemisférios cerebrais que conduzem à cognição 
humana. O hemisfério esquerdo, responsável por processos lógicos; verbais; analíticos; 
lineares; temporais; e seqüenciais. O hemisfério direito, responsável por processos 
intuitivos; visuais; sintéticos; holísticos; atemporais; e iterativos. 

A modelagem proposta pela ferramenta C-STRAT converge e congrega múltiplas formas 
de percepção das questões críticas associadas a um problema, ampliando, assim, o 
universo de compreensão dos cenários.  

O quadro a seguir representa 12 tópicos relevantes na condução da estrutura cognitiva 
dos indivíduos, apoiados em dois blocos principais: a dimensão emocional e a dimensão 
racional. 

 

 

No ensaio simulado, a capacidade cognitiva representada, estabelece um mapa 
demonstrativo da ampliação do escopo de compreensão do indivíduo, seja na 
identificação de atores e fatores críticos, seja na compreensão e formulação de problemas 
ou seja na percepção de ambientes e cenários. 

No conjunto azul vemos o mapa resultante de enquetes feitas com pessoas orientadas 
pelo lado esquerdo do cérebro. No conjunto vermelho vemos o mapa resultante de 
enquetes feitas com indivíduos orientados pelo lado direito do cérebro. 
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No mapa final, simulando a soma de um trabalho em equipe orientado pela ferramenta C-
STRAT, vemos a potencial abrangência cognitiva oferecida. 

 

 

 

 

 

 


