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1. Dados da Empresa

Nome do Projeto:

Nome da empresa:

Construção de Cenários prospectivos em determidado seguimento

Representação das loterias da Caixa Econômica Federal e afins.

Principais caracteristicas do Projeto:

O Lorem Ipsum é um texto modelo da indústria tipográfica e de impressão. O Lorem Ipsum tem vindo a ser o texto padrão usado por estas indústrias desde o 

ano de 1500, quando uma misturou os caracteres de um texto para criar um espécime de livro. Este texto não só sobreviveu 5 séculos, mas também o salto 

para a tipografia electrónica, mantendo-se essencialmente inalterada. Foi popularizada nos anos 60 com a disponibilização das folhas de Letraset, que 

continham passagens com Lorem Ipsum, e mais recentemente com os programas de publicação como o Aldus PageMaker que incluem versões do Lorem 

Ipsum.

Ao contrário da crença popular, o Lorem Ipsum não é simplesmente texto aleatório. Tem raízes numa peça de literatura clássica em Latim, de 45 AC, tornando-

o com mais de 2000 anos. Richard McClintock, um professor de Latim no Colégio Hampden-Sydney, na Virgínia, procurou uma das palavras em Latim mais 

obscuras (consectetur) numa passagem Lorem Ipsum, e atravessando as cidades do mundo na literatura clássica, descobriu a sua origem. Lorem Ipsum vem 

das secções 1.10.32 e 1.10.33 do "de Finibus Bonorum et Malorum" (Os Extremos do Bem e do Mal), por Cícero, escrito a 45AC. Este livro é um tratado na 

teoria da ética, muito popular durante a Renascença. A primeira linha de Lorem Ipsum, "Lorem ipsum dolor sit amet..." aparece de uma linha na secção 

1.10.32.

Nesta página estão relacionados os principais dados e caracteristicas físicas e do negócio que possibilitam a identificação da organização, que são  relevantes para a 

construção dos cenários prospectivos.
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2. Premissas

Item

1

2

3

Nesta seção estão relacionados  a decisão estratégica principal, o horizonte temporal e o espaço geográfico, que são as premissas que vão possibilitar o desenvolvimento 

dos cenários futuros.

Variáveis Descrição

Questão Principal A empresa deve investir em segurança?

Horizonte Temporal 5 anos

Espaço Geográfico Município de Mesquita RJ.
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3. Identificação das Forças Motrizes

ITEM NOTA

1 10

2 9

3 5

4 6

5 3

Forças tecnológicas Muito importante Pouco incerto

Tendencias demográficas Pouco importante Totalmente certo

Forças Socioeconômicas Importantíssimo Totalmente incerto

Forças Políticas Importantíssimo Muito incerto

Tendências do setor e mercado Pouco importante Incerto

FORÇAS MOTRIZES IMPORTÂNCIA INCERTEZA

Nesta seção estão especificadas as principais forças motrizes macro e micro ambientais que influenciam os fatores críticos de sucesso e o resultado dos acontecimentos, 

algumas predeterminadas e outras altamente incertas.
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4. Identificação dos Fatores Críticos de Sucesso

ITEM NOTA

1 10

2 6

3 8

4 7

5 7

6 8

7 6

8 6

9 6

10 4

IMPORTÂNCIA

Importantíssimo

Importantíssimo

Muito importante

Importante

Importante

Muito importante

Pouco importante

Importante

Importante

Pouco importante

Nº de usuários de drogas Forças Socioeconômicas Incerto

Nº de moradores de rua Forças Socioeconômicas Incerto

Nº de comercios na região Tendências do setor e mercado Pouco incerto

Saneamento Básico Forças Políticas Muito incerto

Roubo Forças Socioeconômicas Muito incerto

Pontos de jogo do bicho na região Forças Políticas Muito incerto

Sistemas de Segurança Eletrônica Forças tecnológicas Totalmente certo

Sequestro relâmpago Forças Socioeconômicas Muito incerto

Saúde Pública Forças Políticas Muito incerto

FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO FORÇA MOTRIZ INCERTEZA

Segurança Pública Forças Políticas Totalmente incerto

Nesta seção estão relacionados os principais fatores que influenciam o sucesso ou fracasso da decisão estratégica, ou seja, tratam-se de fatores externos e incontroláveis 

que variam de acordo com a decisão e com a empresa em questão.

Impresso em: 16/03/2017 as 18:46. Construção de Cenários Prospectivos Página 6 de 11 páginas.



5. Hierarquia das Forças Motrizes

ITEM

1

2

3

4

5

Nesta seção estão relacionados as forças motrizes que foram identificadas de forma hierarquizada tendo por base o grau de importância e de incerteza de tais forças.

CLASSIFICAÇÃO

Importantíssimo e Totalmente Incerto

Importantíssimo e Totalmente Incerto

Importantíssimo e Pouco Incerto

Pouco importante e Incerto

 e 

MÉDIA DAS NOTAS

17,0

16,5

12,0

9,0

0,0

FORÇAS MOTRIZES

Forças Socioeconômicas

Forças Políticas

Forças tecnológicas

Tendências do setor e mercado

Tendencias demográficas
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6. Fatores Críticos de Sucesso e Forças Motrizes Mais Relevantes

ITEM

1

2

3

4

5

6

7

8

Nesta seção estão relacionados os fatores críticos de sucesso e as forças motrizes mais relevantes tendo por base o seu gráu de importância e incerteza, que serão os eixos 

pelos quais os cenários vão se organizar.

FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO FORÇAS MOTRIZES

Segurança Pública Forças Socioeconômicas

Sequestro relâmpago Forças Políticas

Saúde Pública

Saneamento Básico

Roubo

Pontos de jogo do bicho na região

Nº de usuários de drogas

Nº de moradores de rua
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7. Logica dos Cenários

Nesta seção você encontra quatro cenários possíveis, cuja lógica de cada cenário é caracterizada pela sua posição na matriz formada pelas forças motrizes e fatores críticos 

de sucesso mais relevantes. 

Em cada cenário é  Interpretado as ligações e implicações mútuas dessas forças motrizes e fatores críticos de sucesso.

CENÁRIO OTIMISTA

Este cenário é caracterizado por uma melhoria considerável em relação as Forças Socioeconômicas e as Forças Políticas, e nos fatores críticos de sucesso que são 

diretamente impulsionados por essas forças, melhorando consideravelmente seus índices de mensuração, podendo gerar impactos positivos na decisão estratégica da 

organização, favorecendo o sucesso de suas atividades. Este é o melhor cenário, que apresenta uma melhoria considerável em, Sequestro relâmpago, Roubo, Nº de 

usuários de drogas, Nº de moradores de rua, Segurança Pública, Saúde Pública, Saneamento Básico, Pontos de jogo do bicho na região.

CENÁRIO PESSIMISTA

Este cenário é caracterizado por uma estagnação ou agravamento considerável em relação as Forças Socioeconômicas e as Forças Políticas, e nos fatores críticos de sucesso 

que são diretamente impulsionados por essas forças, fazendo com que seus índices de mensuração se agravem, podendo gerar impactos negatívos na decisão estratégica 

da organização, comprometendo o sucesso de suas atividades. Este é o pior cenário, que apresenta um agravamento considerável em, Sequestro relâmpago, Roubo, Nº de 

usuários de drogas, Nº de moradores de rua, Segurança Pública, Saúde Pública, Saneamento Básico, Pontos de jogo do bicho na região.

CENÁRIO NEUTRO

Este cenário é caracterizado por uma melhoria considerável em relação as Forças Políticas e nos fatores críticos de sucesso que são diretamente impulsionados por essas 

forças, melhorando consideravelmente seus índices de mensuração, acompanhado de um agravamento considerável em relação as Forças Socioeconômicas e nos fatores 

críticos de sucesso que são diretamente impulsionados por essas forças, fazendo com que seus índices de mensuração se agravem, comprometendo ou neutralizando a 

melhoria ocorrida nas Forças Políticas. Este cenário apresenta uma melhoria considerável em, Segurança Pública, Saúde Pública, Saneamento Básico, Pontos de jogo do 

bicho na região e um agravamento em, Sequestro relâmpago, Roubo, Nº de usuários de drogas, Nº de moradores de rua. Este cenários pode ou não gerar impactos 

negatívos na decisão estratégica da organização, comprometendo o sucesso de suas atividades.
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7. Logica dos Cenários

CENÁRIO COMPENSAÇÃO

Este cenário é caracterizado por um agravamento considerável em relação as Forças Políticas e nos fatores críticos de sucesso que são diretamente impulsionados por essas 

forças, fazendo com que seus índices de mensuração se agravem, acompanhado de uma melhoria considerável em relação as Forças Socioeconômicas e nos fatores críticos 

de sucesso que são diretamente impulsionados por essas forças, melhorando consideravelmente seus índices de mensuração, neutralizando ou compensando o 

agravamento ocorrido nas Forças Políticas. Este cenário apresenta um agravamento em, Segurança Pública, Saúde Pública, Saneamento Básico, Pontos de jogo do bicho na 

região e uma melhoria considerável em, Sequestro relâmpago, Roubo, Nº de usuários de drogas, Nº de moradores de rua. Este cenários pode ou não gerar impactos 

negatívos na decisão estratégica da organização, comprometendo o sucesso de suas atividades.
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8. Sinais de Aviso

ITEM

1

2

3

4

5

6

7

8

Aqui selecionam-se os indicadores e os sinais de aviso que devem ser monitorados através do tempo. Esses indicadores são com base nos índices de mensuração dos 

fatores críticos de sucesso e das forças motrizes por meio de dados confiáveis.

FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO

Segurança Pública

Sequestro relâmpago

RESULTADO

Razoável

Ruim

CLASSIFICAÇÃO

Sem Alteração

Agravou Muito

Saúde Pública

Saneamento Básico

Roubo

Pontos de jogo do bicho na região

Nº de usuários de drogas

Nº de moradores de rua

Bom

Razoável

Ruim

Razoável

Ruim

Bom

Melhorou Muito

Sem Alteração

Agravou Muito

Sem Alteração

Agravou Muito

Melhorou Muito

Razoável

Este resultado é classificado como Razoável porque indica que houve uma melhoria

considerável em alguns fatores críticos de sucesso, e um agravamento considerável em

outros fatores que estão sendo monitorados. Este resultado aponta uma forte tendência a

um cenário neutro ou de compensação que pode ou não impactar positivamente na decisão

estratégica da organização, favorecendo ou não o sucesso de suas atividades.
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