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Forças motrizes 

A construção de cenários é uma das metodologias 
mais populares e utilizadas para imaginar e 
explorar futuros alternativos, efetuar o 
planeamento estratégico, recalibrar identidades, 
em contextos globais onde atuam múltiplos 
atores, no longo prazo1. 
 
Os vetores essenciais para a exploração de futuros 
são as forças motrizes (driving forces), que 
podemos definir como forças de mudança, as 
quais representam os eixos operativos dos 
exercicicos práticos de prospetiva.  
 
As forças de mudança (drivers) são fenómenos 
repetidos, duradouros e constantes observados 
no ambiente externo (ao governo2 ou 
organização) que possuem um potencial para 
influenciar o futuro de forma imprecisa e contra 
intuitiva. Podendo também significar dinâmicas 
emergentes no horizonte da sociedade ou da 
organização3. 
 
Posteriormente, a construção de cenários assenta 
no desenvolvimento de enredos ou narrativas 
sobre o futuro. Devemos descrever um espectro o 
 

                                                                 
1 Carvalho. P. S. (2021). Scenarios: Learning and Acting 
From the Future. Part 1, 2 and 3. 
2 Sobre prospectiva ao nivel governamental, España 
2050 Fundamentos y propuestas para una Estrategia 
Nacional de Largo Plazo; SOIF (2021), Features of 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
mais alargado possível de futuros, que nos 
possibilitem uma compreensão abrangente do 
mundo. Sem perder a orientação do nosso foco e 
horizonte temporal, mas que nos sejam úteis para 
navegar o desconhecido e o incerto.  

effective systemic foresight in governments around 
the world 
3 Cuhls, K. (2019). Horizon Scanning in Foresight – Why 
Horizon Scanning is only a part of the game, Thinking 
Futures (2009), Environmental Scanning. 
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Prospetiva estratégica  

SUMÁRIO  

Prospetiva é o termo generalista para metodologias 
e abordagens que consideram a volatilidade, 
turbulência, incerteza, complexidade e 
ambiguidade como matérias-primas para explorar 
os futuros, plausíveis e prováveis, incluindo o 
preferido, gerando perceções e visões cruzadas que 
permitem ações transformadoras no aqui e agora. 

A conceção do quadro metodológico é um dos 
blocos estruturantes de qualquer exercício ou 
projeto de prospetiva, pois permite um conjunto 
organizado de inteligência antecipatória, que 
diferencia a prospetiva de uma reflexão livre sobre 
o futuro. 

Como um exercício de prospetiva pode utilizar 
diferentes ferramentas, em diferentes estágios, 
encontrar a sequência apropriada de métodos é 
uma das etapas mais delicadas do projeto. Na 
verdade, é um processo evolutivo que precisa de 
adaptação contínua e análise aprofundada.  



 

2 

 

NotasFuturas 5 SGPCM 

Caixa de ferramentas 
A prospetiva estratégica engloba vários métodos, 
ferramentas e processos, pretendendo fornecer 
informações sobre situações futuras plausíveis4. 
Não se trata de previsões ou projeções e não 
existe uma abordagem prospetiva exata ou um 
único método, ou o melhor ou mais correto.  
As ferramentas de prospetiva podem usar 
evidências concretas ou explorar a criatividade e a 
imaginação, podem ser baseados em perceções 
de um grupo de especialistas ou explorar a 
inteligência coletiva e promover a participação. 
Cada abordagem tem benefícios diferentes, sendo 
importante compreender e navegar pelas opções 
metodológicas selecionadas na conceção de uma 
intervenção que efetivamente apoia o tema a 
analise e os objetivos pretendidos. 

Rastrear o horizonte (horizon scanning)5 – é uma 
ferramenta de prospetiva comum, que investiga 
forças de mudança emergentes e deteta sinais 
precoces (fracos ou fortes) que poderão ser 
transformados em ameaças, riscos ou 
oportunidades, tecnologias disruptivas, etc. 
Representa um dos pré-requisitos necessários 
para o desenvolvimento de outros métodos, como 
por exemplo planeamento de cenários, visão, 
analise em árvore ou radar tecnológico (figura 1). 

 
Figura 1 – Esquema exemplo para o varrer o horizonte6 

                                                                 
4 Silva, S. G., Isfan, T. M., Pinto, C. e Ramos, P. (2019). 
“Relatório de Prospetiva” 
5 http://www.foresight-
platform.eu/community/forlearn/how-to-do-
foresight/methods/creative-methods/ 
 

Mapeamento de forças motrizes (driver 
mapping) – identifica forças motrizes de alto 
impacto e grande incerteza, ou seja, atores e 
forças de mudança, sinais fracos, tendências ou 
jóqueres (figura 2). A ferramenta, normalmente, é 
utilizada em conjunto com outras ferramentas 
(construção de cenários, roteiros, retrospetiva, 
visão, etc.). 

 
Figura 2 – Mapeamento de forças motrizes7 

Retrospetiva (backcasting)8 - é uma abordagem 
que trabalha de “trás para frente” desde um 
futuro imaginado desejado (visão) até ao 
presente, identificando os principais 
acontecimentos e estabelecendo o caminho que 
ligará os dois momentos (presente e futuro).  

Roda de futuros (futures wheel) - é uma 
ferramenta que explora visualmente os impactos 
e as implicações diretos e indiretos de um driver, 
tendência ou até um cenário. Dá pistas de como 
gerir um acontecimento ou uma decisão ou 
aproveitar as oportunidades e mitigar os riscos. 
Não revela os ângulos mortos, limitando assim a 
analise (figura 3).  

6 Ramirez, R. and Wilkinson, A. (2016). Strategic 
Reframing - The Oxford Scenario Planning Approach; 
Oxford University Press. 
7 Wade, W. (2012) Scenario Planning: A Field Guide to 
the Future; John Wiley & Sons. 
8 https://www.venturesight.com/top-foresight-
methods/ 
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Figura 3 – Roda de futuros 

Análise em árvore (branch analysis)9 – é uma 
abordagem indutiva, começa no presente e 
considera que o futuro pode evoluir em função do 
caminho escolhido (figura 4).  

 

Figura 4 – Análise em árvore 

Jóquer e sinais fracos (wild cards and weak 
signals - WI-WE)10 - são tipos de análises 
realizados por pequenos grupos de pessoas 
altamente qualificadas capazes de combinar 
perícia, análise de dados e pensamento criativo. 
Os jóqueres representam situações ou 
acontecimentos com baixa probabilidade de 
ocorrência, mas de potencial elevado impacto, 
caso ocorram. Os sinais fracos são acontecimentos 
pouco claros que alertam para a probabilidade de 

                                                                 
9 https://horizons.gc.ca/en/our-work/learning-
materials/ 
10 https://rafaelpopper.wordpress.com/foresight-
methods/#Role-play-Acting 
11 ttps://books.google.pt/books 
 
 
 

eventos futuros (incluindo jóqueres). Os sinais 
fracos levam-nos a considerar interpretações 
alternativas da evolução de um problema, para 

avaliar seu impacto potencial. 

Jogo de interpretação (Role Play)11 – é uma 
ferramenta que requer reflexão, interação 
imaginária e criatividade. O método tenta 
responder a perguntas como: Se eu fosse a pessoa 
X, como lidaria com o problema Y? Ou, se 
fossemos o país X, qual seria a nossa posição em 
relação à questão Y? Os participantes recebem, 
geralmente, os perfis detalhados das partes 
interessadas envolvidas. Esses perfis resultam, por 
exemplo, de revisões de literatura de 
especialidade ou entrevistas, e podem ser 

divulgados com antecedência. 

Visão (visioning)12 - permite construir o futuro 
preferido e entender as táticas e estratégias 
necessárias para alcançar este futuro. Uma boa 
visão estimula as partes interessadas para 
investigar detalhes específicos e para alcançar 
objetivos comuns e desenvolver estratégias 
(figura 5). 

 
Figura 5 - Cone dos futuros13 

 

12 Jørgensen, M. and Grosu, D. (2007). Visions and 
visioning in foresight activities; in From Oracles to 
Dialogue; Exploring New Ways to Explore the Future. 
13 Voros, J. (2001). Reframing environmental scanning: 
an integral approach; Foresight, Vol. 3 No. 6, pp. 533-
551. https://doi.org/10.1108/14636680110697200 
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Usar cenários 

Os cenários, enquanto ferramentas de exploração 
de incerterzas, são muitas vezes apontados como 
o mecanismo ideal, para reproduzir uma imagem 
no presente do futuro. Surgindo, frequentemente, 
como o culminar do processo de prospectiva.      
 
Ora, um exercício de prospectiva é algo muito 
mais amplo, inclusivo e envolvente do que a 
construção de cenários (figura 6). Espera-se que 
esse exercício seja impactante na vida da 
organização, na formulação das políticas públicas 
ou no futuro da sociedade em geral.  
 
A prospectiva fornece três métodos-padrão para a 
construção de cenários: i) a matriz 2x2, 
desenhada com base nos drivers identificados 
(incertezas criticas), visa categorizar e agrupar as 
forças motrizes de acordo com o seu impacto 
elevado, procurar o comportamento dos grupos 
em direções extremadas e constrói um enredo 
para cada quadrante da matriz; ii) o método Shell 
que destingue entre elementos predeterminados 
e incertezas críticas, construindo três cenários 
baseados nestas forças motrizes, com forte 
interação, e iii) o método dos arquétipos, no qual 
se procura perceber como se comportam em 

                                                                 
14 OCDE (2021). Global Scenarios 2035. 

conjunto as forças motrizes, em cada narrativa ou 
arquétipo predefinido. Os quatro arquétipos 
tradicinonais são: Crescimento continuado, 
Colapso, Disciplina e Transformação. Será a partir 
deste exercício que se elaboram quatro cenários. 
 
Os cenários podem ser aplicados aos mais diversos 
temas que afectam as sociedades e inquitam os 
governos, incluindo no âmbito da geopolítica e da 
participação democrática14. 
 
A construção de cenários deve conter a 
inteligência e informação advindas da 
participação de vários atores e, no mundo 
globalizado, oriundos de várias nacionalidades e 
com diferentes percursos profissionais e cívicos. 
 
Por essas razões, a prática da prospectiva não se 
pode deixar acantonar no reduto da cenarização. 
Por outro lado, o uso de cenários pode e deve ser 
realizado ao longo do processo de prospectiva, em 
combinação com outros métodos, no sentido da 
obtenção de resultados precisos e inovadores e da 
sua comunicação aos públicos-alvo. 
 
Imaginação, creatividade, inovação e orientação 
para objetivos transformadores, alcançados 
através de uma dinâmica de construção em 

Figura 6 – Processo de prospetiva 
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formato de inteligência colectiva, deve pautar o 
uso de cenários.  
 
Sendo hoje, absolutamente critico, o 
envolvimento multi-geracional, em especial das 
gerações mais jovens, habitualemente mais 
afastadas dos processos de decisão, em virtude da 
expectável longa esperança média de vida 
individual. 
 
No caso da União Europeia, um dos exemplos mais 
inovadores e impactantes, tem sido a utilização do 
Scenario Exploration System (SES)15 que consiste 
na criação de jogos de tabuleiro (futures serious 
gaming), que são aplicados em oficinas de 
prospectiva estratégica, envolvendo 
jogadores/actores posicionados em elevados 
níveis no processo de decisão de políticas publicas 
europeias. 
 
Esta prática permite ao publico-alvo pensar e 
absorver informação sobre o futuro de 
determinados sectores ou temáticas, num curto 
espaço de tempo, ao mesmo tempo que 
desenvolvem visões e estratégias mais adequadas 
ou adaptáveis aos desafios futuros das áreas da 
sua responsabilidade. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 
15 O SES é uma co-criação de Laurent Boutoux. Ouvir 
SGPCM FuturoPólis nº1 e ver What is the Scenario 
Exploration System?  

Conclusão 

Imaginar o futuro requer tempo, paciência, exige 
método, ferramentas e estrutura, ou então, 
estamos a construir castelos de areia que irão ruir 
à primeira tempestade. O futuro é plural, múltiplo, 
coletivo e para todos os cidadãos. 
 
O processo prospetivo promove, sem psicose, a 
prontidão para a mudança. Fornecendo a 
possibilidade aos indíviduos, empresas, 
organizações, governos e sociedades de se 
adaptarem para os perigos vindouros, mas 
também para aproveitarem os desafios e as 
oportunidades, encarando o futuro com 
optimismo. 
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