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INTRODUÇÃO 

 
O mercado atual é caracterizado por ser dinâmico e instável onde as organizações devem estar 

preparadas para enfrentar ameaças e aproveitar oportunidades, visando sobreviver e crescer em seus 
segmentos. Para tal, as mais variadas técnicas que abordam o planejamento estratégico no processo de 
tomada de decisão são implantadas, buscando auxiliar às organizações a conhecerem melhor seu ambiente 
interno e externo, e a elaborarem suas estratégias. Diversas são as metodologias utilizadas para dar 
suporte aos processos de tomada de decisão, dentre as quais merece destaque, a técnica de planejamento 
por cenários. A técnica de cenários é considerada útil e importante no planejamento estratégico 
contemporâneo, pois auxilia na formulação de estratégias envolvendo o futuro (MORITZ; PEREIRA, 2005; 
SARTURI; MASCENA, 2012). 

Conforme Sarturi e Mascena (2012), os métodos de cenários vêm evoluindo, e cada vez mais são 
utilizados seguindo diferentes formas de desenvolvimento e aplicação. Tendo em vista as distintas 
possibilidades de desenvolvimento e aplicação dos cenários prospectivos, este trabalho tem por objetivo 
geral caracterizar a produção acadêmica nacional referente ao tema planejamento por cenários. Para tal, 
consultou-se a plataforma SPELL, onde os artigos que abordaram cenários prospectivos de alguma forma 
em seu desenvolvimento, entre o período de 1988 a Junho de 2016, foram analisados e caracterizados.  
 
METODOLOGIA 
 

Esta pesquisa é caracterizada como descritiva, de natureza teórica (GIL, 2010). Trata-se de um 
estudo bibliométrico, portanto apresenta uma abordagem quantitativa, com técnica de coleta de dados via 
análise documental e análise de dados realizada através da estatística descritiva (HAIR, 2005). 

Neste trabalho, a base de dados que serviu como fonte dos artigos analisados para este estudo foi a 
plataforma SPELL, caracterizada por apresentar periódicos de referência e pertinentes relacionados à área 
de administração que abordam o tema de estudo, no caso o planejamento por cenários. Em um primeiro 
acesso à plataforma, no dia 14 de maio de 2016, pesquisou-se a palavra “cenários”, obtendo-se um total de 
244 artigos, distribuídos em 78 periódicos. Após isso, cada artigo foi analisado, entre os dias 1 e 8 de junho 
de 2016, descartando-se aqueles que não se incluíam na área de planejamento estratégico. Foram 
selecionados 107 artigos em 46 periódicos. Através do software Excel, uma planilha foi criada para a 
caracterização dos artigos. As variáveis utilizadas na análise bibliométrica foram: palavras-chave, autores, 
instituições, ano de publicação, periódicos, qualis do periódico, natureza do estudo, abordagem de pesquisa 
e método de pesquisa. Informações extras, como número de cenários elaborados, área de pesquisa e 
tempo de prospecção também foram avaliadas nos artigos que as apresentavam no intuito de fornecer 
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dados sobre o que vem sendo utilizado no planejamento por cenários. Com a utilização do aplicativo 
Wordle, construiu-se uma nuvem de palavras, a qual apresenta as palavras-chaves utilizadas com mais 
frequência pelos artigos analisados. A fim de identificar principais autores e instituições, bem como suas 
interações, foram construídas redes de interações, através do software Gephi 0.9.1. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Verificou-se grande quantidade de artigos escritos por um ou dois autores, enquanto apenas dois 
foram elaborados por seis autores. A porcentagem de um autor ficou em 28%, dois autores 32,7%, três 
autores 16,8%, quatro autores 15%, cinco autores 5,6% e seis autores 1,9%. Identificou-se um pico de 
produção abordando cenários no ano de 2008, com um total de 12 artigos. O ano de 2011 teve 11 
publicações, seguido de 2010 e 2013, cada um com 10 publicações. Entre 1988 e 2006, a quantidade de 
artigos abordando o assunto variou entre zero e quatro artigos por ano. Dentre os periódicos que 
publicaram sobre o tema, merecem destaque o periódico Revista de Administração e o Future Studies 
Research Journal Trends and Strategies, com 15 e 13 artigos, respectivamente. Com relação ao Qualis dos 
periódicos, a maioria dos trabalhos (80 artigos) encontra-se em periódicos com Qualis B2, B3 e B4.  

 Com relação às variáveis que buscam caracterizar a pesquisa, observou-se que 79% dos estudos 
analisados apresentam natureza empírica, enquanto 21% foram classificados como de cunho teórico. 
Quanto à abordagem de pesquisa, 64% dos trabalhos analisados são qualitativos, 29% quantitativos e o 
restante apresentou abordagem mista. De acordo com o método de pesquisa adotado, a maioria (65%) 
utilizou o método bibliográfico, seguido do estudo de caso (9%), ensaio teórico (9%), levantamento (8%), 
estudo comparativo (4%), survey (3%), ex-post facto (1%) e entrevista (1%).  

De acordo com o tema abordado pelos estudos empíricos, verificou-se predominância na área dos 
biocombustíveis e do turismo. Também merece destaque as áreas envolvendo o setor público, pequenas e 
médias empresas, agroindústrias, instituições financeiras, hospitais, empresas de energia elétrica e 
indústrias variadas. Com relação à quantidade de cenários desenvolvidos, encontraram-se de 2 a 48 
cenários, onde a grande maioria desenvolve 3, número recomendado pela literatura (AMORIM, 1997). O 
tempo de prospecção variou de um semestre a até 40 anos, tendo maior concentração a prática de cenários 
entre 5 e 10 anos. Analisando-se a nuvem de palavras, destacaram-se as seguintes palavras-chave: 
cenários, planejamento, estratégia, gestão, prospecção, futuro e turismo.  

A rede de interações dos autores apresentou 213 nós e 151 laços. A autoria dos artigos variou de uma 
a seis pessoas e sua densidade foi de 0,003. Ou seja, trata-se de uma rede dispersa, onde apenas 0,3% 
das relações foram trabalhadas. A rede de instituições foi formada por 74 nós e 46 laços e sua densidade foi 
de 0,009, ou seja, poucas instituições interagiram umas com as outras, formando pequenos grupos de 
pesquisa entre duas ou três instituições (GABARDO, 2015). Dos autores, destacaram-se WRIGHT, J.; 
SILVA, A.; SPERS, R.; FORTE, S.; COSTA, B.; BLOIS, H.; MORITZ, G, enquanto nas instituições a USP 
apresentou maior quantidade de trabalhos publicados na área a maior número de interações. 
 
CONCLUSÕES 
 

Com a realização do estudo bibliométrico foi possível atingir ao objetivo desta pesquisa, que no 
caso foi caracterizar a produção nacional referente à técnica de cenários, entre o período de 1988 e Junho 
de 2016. Através da criação das redes de interações, puderam-se identificar autores e instituições que 
realizam pesquisas na área dos cenários prospectivos. Vale ressaltar que este trabalho considerou apenas 
artigos que se encontram na plataforma SPELL, portanto sugere-se o desenvolvimento de uma pesquisa 
bibliométrica avaliando também publicações de outras plataformas, como por exemplo, o Portal Periódicos 
CAPES e a base Scopus.  
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INTRODUÇÃO 

Para Branco (2014), a definição de estratégia passou a ser empregada na administração 
a partir dos anos 1950. O objetivo de sua utilização era o de insuflar um novo olhar, voltado para o 
futuro nas organizações privadas. Este conceito, em associação com o conceito de planejamento 
fora difundido em grande parte das empresas.  

Diferentemente do setor privado, nesta mesma época, o setor público ainda ignorava 
completamente a adoção de novas técnicas e processos. Foi só em meados dos anos 1980, que 
um movimento nomeado New Public Management – NPM surgiu visando a adoção de práticas 
gerenciais do setor privado nas organizações públicas. O NPM trouxe consigo alternativas 
relevantes para os processos da administração pública. O movimento orientou a gestão pública a 
voltar-se para os resultados em detrimento dos processos. Neste contexto, passava-se a elaborar 
indicadores e metas; elaborar instrumentos de transparência e também accountability. Porém, a 
lógica da adoção da prática gerencial pensada para o setor público recebeu inúmeras criticas, 
desacreditando o movimento, suas colaborações e préstimos (FONTES FILHO, 2014). Entre as 
críticas estavam a tendência de se aplicar de maneira universal, sendo aplicada às mais distintas 
organizações, independendo de suas especificidades; também, a fragilização de valores como a 
cidadania, equidade e bem-estar público ao focar os conceitos de eficiência e produtividade e a 
exclusão de um olhar para as divergências existentes entre a administração pública e privada.  

Independentemente dos estudos e conceitos acerca do planejamento e da estratégia 
ofertarem algumas diretrizes gerais, a realidade organizacional é sensivelmente específica e, 
devido a tal fator é que a administração deve adaptar o planejamento à sua realidade, pois, do 
contrário, pode ocorrer desperdício de tempo e recursos (BRANCO, 2014). O objetivo principal do 
presente estudo é analisar o uso da ferramenta de planejamento estratégico, Balanced Scorecard-
BSC quando aplicada ao setor público. Será apresentada literatura que versa sobre conceitos 
pertinentes à ferramenta BSC, assim como será discutida a sua aplicabilidade em organizações 
públicas.  

METODOLOGIA 
 

A presente pesquisa caracterizou-se como pesquisa documental, tendo caráter exploratório-
descritivo e como abordagem qualitativa a fim de analisar a gestão estratégica e o Balace ScoreCard-BSC 
aplicado ao Setor Público. Conforme Vergara (2011) tal modelo de pesquisa expõe características dos 
fenômenos estudados ao produzir correlações e definir sua natureza; e também explicativa ao elucidar os 
descritos.  
  
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Ficou evidenciado que o planejamento estratégico é de suma importância para as organizações e 
sua sobrevivência. Contudo, deve-se analisar o contexto das organizações, avaliando suas especificidades, 
suas potencialidades e suas deficiências e não fazer o uso de modelos de planejamento estratégico sem 
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prévia adequação à realidade.  
Vale ressaltar que muito embora a eficiência faça parte do discurso de melhoria da gestão pública, 

sendo inclusive princípio constitucional estabelecido para a administração pública, segundo Ghelman (2006) 
a maioria das organizações pesquisadas em seu estudo, não possuem objetivos e indicadores que tratam 
desta questão. Sendo o BSC uma ferramenta que pode contribuir muito para a administração pública a fim 
de contemplar medidas de desempenho nas dimensões: eficiência, visando a otimização dos recursos dos 
contribuintes; eficácia, através da melhoria da qualidade dos serviços e a efetividade buscando orientar as 
ações públicas para o atendimento ao cidadão.  

Contudo, deve-se frisar que é preciso haver uma perspectiva específica para os servidores, com 
melhora do ambiente de trabalho, motivação e a gestão do conhecimento. Uma vez que, sem que se as 
pessoas sejam valorizadas, o processo de aperfeiçoamento da gestão pública não conseguirá obter êxito, 
pois para que todo o processo dê certo, é necessário o engajamento de todas as partes envolvidas.  
 
CONCLUSÕES 
 

Diante do explanado, faz-se necessário que se considerem as diferenças expressivas no contexto 
das organizações de setores público e privado para que estas diferenças não resultem em disparidades nos 
procedimentos empregados na gestão estratégia. 

Infere-se, contudo, que embora o contexto seja diferente é de suma importância que todos 
compreendam e se apropriem dos processos de gestão estratégica e do uso do BSC. 

Como sugestão para trabalhos futuros, se propõem estudos posteriores à implementação da 
ferramenta nas organizações públicas, a fim de explorar todo o ciclo proposto pelo modelo e mensurar 
resultados. 
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