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RESUMO 

 

Este trabalho visa criar uma conexão teórica entre o método SWOT e os princípios do 

pensamento sistêmico, de modo a melhorar a compreensão da dinâmica de forças do sistema 

no qual se pretende intervir, fazendo um grafo com os fatores do SWOT e estabelecendo as 

relações sistêmicas entre eles. A partir deste grafo, buscam-se os mapas e arquétipos 

sistêmicos para exemplificar, na forma de estruturas gráficas, o pensamento das pessoas ou da 

equipe envolvida no planejamento. As estruturas arquetípicas definem categorias de situações 

problemáticas genérica, mas pouco reconhecidas à primeira vista, de modo que o software, ao 

encontrar uma dinâmica típica de uma determinada estrutura arquetípica, permite ao usuário 

reconhecer os pontos de atuação com alavancagem, para melhores efeitos de eficácia 

estratégica no sistema. Esta abordagem combinada possibilita um planejamento estratégico 

mais preciso e eficaz, optando os participantes envolvidos por ações nos pontos que movem o 

sistema em direção aos objetivos desejados. Este trabalho contém a aplicação do método 

sistêmico proposto, completando e ampliando os resultados de dois planejamentos reais, 

realizados com uso do método tradicional de SWOT: (1) o Planejamento da University of 

Warwick, publicado em 2004, e (2) o planejamento de 2013/2027 da UFPE. 

 

Palavras-chave: Pensamento Sistêmico. SWOT. Planejamento Estratégico. Arquétipos 

Sistêmicos. Teoria Sistêmica das Organizações. 

 

  



ABSTRACT 

 

This work aims to establish a theoretical connection between the SWOT method and 

principles of systems thinking in order to improve the understanding of the dynamic forces of 

the system on which it intends to intervene, making a graph with the SWOT factors and 

establishing systemic relations between them. From this graph, looking up maps and systemic 

archetypes to exemplify, in the graphic structures form, people's thinking or the team involved 

in the planning. The archetypal structures define categories of problematic situations generic, 

but little recognized at first glance, so the software to find a typical dynamics of a particular 

archetypal structure, allows the user to recognize the performance points with leverage for 

better effects of strategic effectiveness in the system. This combined approach enables a more 

accurate and effective strategic planning, opting for the participants involved by actions in 

points that move the system towards the desired goals. This work contains the application of 

the systemic method proposed, complementing and extending the results of two real plans, 

made using the traditional SWOT method: (1) the University of Warwick Planning, published 

in 2004, and (2) the planning 2013/2027 at UFPE. 

 

Keywords: Systems thinking. Swot. Strategic Planning, Systemic Archetypes. Systemic 

Theory of organizations. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

O método SWOT consiste em analisar os fatores-chave ou críticos para o sucesso 

estratégico (BERNROIDER, 2002). Estes fatores são divididos entre internos: pontos fortes e 

pontos fracos; e externos: ameaças e oportunidades. Em muitos casos, o método SWOT é uma 

das primeiras atividades para se realizar um planejamento estratégico. Um dos principais 

motivos é a simplicidade de operação e compreensão do método, exigindo pouco treino ou 

conhecimento prévio para executar esta tarefa (HILL e WESTBROOK, 1997; PICKTON e 

WRIGHT, 1998). Mas tem sido questionada a necessidade e utilidade do SWOT para o 

planejamento estratégico. Por um lado, pela pouca utilização dos seus resultados, e por outro, 

a existência de métodos mais novos e mais específicos para desenvolvimento da estratégia.  

Este trabalho surgiu da necessidade de dar continuidade ao método SWOT, e tentar 

compreender sistemicamente uma situação, e, a partir desta melhor compreensão, poder 

formar as estratégias. Segundo a escola de aprendizagem, como classificado por Mintzberg, 

Ahlstrand e Lampel (1998), a primeira premissa é que, devido à complexidade e 

imprevisibilidade do ambiente organizacional, o compartilhamento de conhecimento é a base 

para a estratégia, portanto a formulação das estratégias deve tomar a forma de aprendizado 

com o do tempo, tornando esta melhor compreensão da situação um conhecimento estratégico 

primordial. 

Uma forma de entender a situação é olhar para ela como um sistema, observando a 

presença das características que são comuns a todos os sistemas (BERTLANFFY, 1973). 

Nesta linha de aprendizagem, é importante procurar no sistema a existência das principais 

organizações estruturais, chamadas por Peter Senge (1990) de arquétipos sistêmicos. O 

conhecimento dos arquétipos existentes no sistema permite tratar a organização estrutural ou 

o problema especificamente como uma instância de um problema bem conhecido na 

literatura, e assim, conhecer também os pontos genéricos de atuação mais eficientes no 

sistema. Outra forma de definir estrategicamente os pontos de melhor atuação é conhecer os 

fatores com maior peso hologramático, ou seja, os elementos que possuem maior potencial de 

influência sobre os demais (MORIN, 1990). 

Portanto, o resultado esperado é conhecer dentro do sistema observado quais são os 

principais pontos de alavancagem, que, assim como uma alavanca física, são pontos de 

atuação que necessitam de menos esforço para obter bons resultados, além de conhecer os 
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principais pontos de alerta, que devem ser monitorados com frequência para que o sistema 

permaneça saudável. 

 

1.1  Motivação 

 

Este trabalho surgiu de dificuldades conhecidas e complementares, tanto do método 

do SWOT quanto dos arquétipos sistêmicos. Por um lado, o método SWOT como uma forma 

simples de definição do contexto competitivo de uma organização, porém muitas vezes usado 

de forma superficial (HILL e WESTBROOK, 1997), e, por outro lado, um dos problemas do 

pensamento sistêmico é como estabelecer a delimitação do sistema analisado, e em 

decorrência, como superar a dificuldade de definir quais são as fronteiras do sistema 

(MEADOWS, 2008).  

Portanto, essa complementariedade aparente entre os dois métodos precisa ser 

experimentada, testando alguns caminhos para combinar as duas abordagens. De um lado, 

usando o método SWOT como uma alternativa para delimitar de forma mais simples o 

contexto de uma análise sistêmica, e, do outro lado, usando o pensamento e os arquétipos 

sistêmicos como mais um caminho para dar continuidade e expansão de complexidade ao 

trabalho e ao estado de arte da análise estratégica com o método SWOT, que passa a ser 

chamada, neste trabalho de Análise SWOT. 

Este projeto ainda é parte de uma parceria acadêmica da Valença e Associados - 

Aprendizagem Organizacional (V&A), representada por atividades de aulas, pesquisas e 

orientação de mestrandos e doutorandos e uso de softwares da V&A por parte de Antônio 

Carlos Valença, junto ao Centro de Informática da UFPE. Com esta parceria, desde 1999 que 

há projetos em comum com os alunos do CIn, os quais podem fazer  uma ponte entre os 

conhecimentos adquiridos na parceria e que podem ser utilizados para consultoria. A 

especialização teórica nesta parceria se dá com a Teoria da Ação Comunicativa em Gestão de 

Projetos, tomando por base quatro complexos teóricos: a Teoria de Ação (ARGYRIS e 

SCHON, 1974), a Teoria de Intervenção (ARGYRIS, 1970), a Teoria de Aprendizagem 

Organizacional (ARGYRIS e SCHON 1978, 1996) e a Teoria da Complexidade e do 

Pensamento Sistêmico (BERTALANFFY, 1973; SENGE, 1990; MORIN, 2006). Esta 

parceria tem sido uma relação de mão dupla, tanto aplicando o conhecimento de consultoria 

para analisar equipes de TI quanto produzindo ferramentas de TI para dar suporte às 

atividades de consultoria. Parceira esta que está também na forma de disciplinas no programa 
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de pós-graduação do CIn e que a cada semestre tem como produto um livro da série Teoria de 

Ação Comunicativa (VALENÇA e MOURA, 2013a; 2013b; 2014) 

 

1.2  Objetivos 

 

O objetivo principal do trabalho é desenvolver um método de análise que combine 

uma análise SWOT com uma compreensão sistêmica, para ajudar a compreender a situação e 

definir de forma estratégica quais são as ações mais importantes, visando aproveitar a 

simplicidade de entendimento e geração das variáveis características da análise SWOT, e a 

possibilidade de produzir mapas e arquétipos sistêmicos com essas variáveis e as relações 

entre elas. Portanto, elaborar uma conexão teórica e prática entre a análise SWOT e os 

princípios do pensamento sistêmico e as estruturas sistêmicas. E como teste do método 

proposto realizar a aplicação em um caso real. 

O trabalho de pesquisa envolve as seguintes atividades: 

a) fazer estudo sobre planejamento estratégico com o uso do método SWOT; 

b) estudar aplicações práticas das estruturas sistêmicas; 

c) fazer uma releitura do método SWOT de forma sistêmica; 

d) desenvolver um software para dar suporte ao método; e, 

e) aplicar o novo método em um caso real e comparar com método clássico. 

 

1.3  Estrutura do trabalho 

 

O referencial teórico, apresentado no Capítulo 2, é dividido em 4 partes, sendo a 

primeira delas o pensamento sistêmico, de forma um pouco mais detalhada que as demais. Em 

seguida, apresenta-se uma revisão sobre a análise SWOT e planejamento estratégico. Por fim, 

apresentam-se os algoritmos de buscas em grafos, necessários para um software encontrar os 

arquétipos entre as informações coletadas no sistema. 

No Capítulo 3, é apresentada a metodologia de pesquisa, detalhando os passos dados 

durante a produção deste trabalho.  

O Capítulo 4 apresenta os detalhes do método proposto, definindo-o em duas macro-

etapas: uma análise SWOT e uma análise sistêmica, definindo e explicando os passos, as 

entradas e as saídas de cada etapa. 
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O Capítulo 5 apresenta a aplicação do método proposto a partir das análises SWOT 

realizadas no planejamento da University of Warwick e no planejamento da Universidade 

Federal de Pernambuco (UFPE), sendo apresentado como foi realizado o processo, quais 

foram os principais arquétipos encontrados e uma comparação entre as estratégias usadas no 

planejamento original e o planejamento com o realizado com o novo método.  

Por fim, no Capítulo 6 são apresentadas as principais conclusões deste trabalho, 

seguidas de uma lista de oportunidades para trabalhos futuros. 
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2  REVISÃO DA LITERATURA 

 

Neste capítulo são discutidos os eixos teóricos fundamentais para o trabalho, sendo 

dividido em 4 partes: (1) Pensamento Sistêmico, Análise SWOT, Planejamento Estratégico e 

Busca em Grafos, tendo o Pensamento Sistêmico e a Análise SWOT como os dois 

componentes principais na composição de um novo método de análise, e o planejamento 

estratégico a finalidade dele. 

Por fim, discutir-se-á o principal problema computacional enfrentado na realização 

deste trabalho: a busca pelos arquétipos nos dados coletados, que, pela sua estrutura, se 

comportam como um grafo. 

 

2.1  Pensamento sistêmico 

 

Tome-se como ponto de partida o conceito de pensamento sistêmico como oferecido 

por O’Connor e McDermott (1997, p. 26) em The Art Of Systems Thinking: “Pensar 

sistemicamente é ver padrões profundos, ir além do que parecem ser incidentes isolados e 

independentes. Então, você reconhece conexões entre eventos e, portanto se torna mais capaz 

de entender e influencia-los” (Tradução do autor). 

Pensar sistemicamente, portanto, é uma forma diferente de olhar para as situações 

mais complexas, procurando entender de modo isolado não apenas os eventos ocorridos, mas 

também, de modo interligado, as relações entre eles. É pensar na situação como um sistema, 

procurar quais padrões ou estruturas que estão subjacentes a este e definir os melhores pontos 

de atuação para direcioná-lo para uma situação desejada. 

A definição de sistema, segundo Donella Meadows (2008, p. 11), é a seguinte: “Um 

conjunto de coisas (pessoas, células, moléculas etc.) interconectadas de forma que produz seu 

próprio padrão de comportamento através do tempo” (Tradução do autor). 

Portanto, ela descreve os sistemas em três partes: os elementos que o formam, as 

ligações entre esses elementos, e, por fim, a função ou objetivo do sistema. 
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2.1.1 Teoria dos sistemas 

 

Bertalanffy (1973) propôs a Teoria Geral dos Sistemas (TGS) como uma teoria 

básica da ciência e que, de algum modo, se aplicaria a várias outras áreas. Ele citou exemplos 

de aplicações em física, biologia, psicologia e nas ciências sociais. Problemas e concepções 

semelhantes surgiram em várias áreas independentes, e, por isso, na maioria dos casos, sem 

conhecimento dos outros trabalhos. Portanto, em seu trabalho, ele teve o cuidado de trazer 

essa teoria como uma ferramenta para as demais áreas do conhecimento. O conteúdo da TGS 

é a formulação e a derivação de princípios válidos para os sistemas em geral 

(BERTALANFFY, 1973): “[...] Somos forçados a tratar como complexos, como ‘totalidades’ 

ou como ‘sistemas’ em todos os campos de conhecimento. Isto implica uma fundamental 

reorientação do pensamento científico” (BERTALANFFY, 1973, p. 19-20) 

Segundo Ackoff (1959 apud BERTALANFFY 1973), o conceito de “sistema” como 

conceito-chave na pesquisa científica é algo recente, mesmo que tenha sido um assunto 

discutido anteriormente, que tenha havido o modo de estudar os sistemas como uma entidade 

e não como um aglomerado de partes. E esse modo de pensar é uma tendência 

contemporânea, a de não isolar os fenômenos em contextos muito restritos; e sim os 

abrangendo e colocando-os ao exame das interações entre vários setores da natureza 

(ACKOFF, 1959 apud BERTALANFFY, 1973). 

A existência de propriedades gerais nos sistemas acarreta em semelhanças estruturais 

em vários tipos e níveis de sistemas. Por exemplo, a lei exponencial de crescimento se aplica 

tanto à população de bactérias, de animais ou de seres humanos, quanto à quantidade de livros 

e artigos científicos publicados. Mesmo as bactérias, animais, humanos e livros, sendo 

elementos de natureza bem distinta, de fato, sob alguns aspectos eles se comportam como 

sistemas e têm algumas condições semelhantes e, assim, acabam demonstrando 

comportamentos também semelhantes (BERTALANFFY, 1973). 

Uma das frases encontradas em vários livros especializados sobre o assunto é que “o 

todo é maior que a soma das partes“. O principal argumento é que ao selecionarem-se as 

“partes”, sempre se leva em consideração apenas as variáveis do sistema, segregadas. Desta 

forma, a estrutura formada pela ligação entre as variáveis geralmente é ignorada e, 

paradoxalmente, deixando a soma das partes realmente menor que a potencialidade do todo 

em integração.  
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2.1.2 Entendendo os elementos, relações e funções do sistema 

 

Os elementos geralmente são as partes mais fáceis de observar em um sistema. Em 

uma universidade, por exemplo, os elementos são os professores, os alunos, os prédios, os 

administradores, as bibliotecas, os computadores, entre outros. Em um time de futebol, os 

elementos são os jogadores, o treinador, a bola, o campo, as regras do jogo, a gravidade. No 

caso da universidade, as relações incluem os padrões de admissão, as provas, os requisitos 

para a graduação, e o mais importante: o compartilhamento do conhecimento, que é o objetivo 

ou a função do sistema (MEADOWS, 2008). 

A definição de sistemas é bem ampla, mas nem tudo pode ser classificado como um 

sistema. Um aglomerado de coisas sem interconexões relevantes ou sem uma função não se 

caracteriza como um sistema, mesmo sendo formado por vários elementos (MEADOWS, 

2008). 

 

2.1.3 Pensamento sistêmico como uma lente 

 

Nos livros Image of Organizations (MORGAN, 1986) e Images of Projects 

(WINTER e SZCZEPANECK, 2009), se pode perceber o conceito de imagens como lentes ou 

perspectivas para analisar uma situação e sugere-se uma série de formas de ver a realidade. 

Donella Meadows (2008) define o pensamento sistêmico como uma lente complementar ao 

pensamento reducionista, o que permite fazer uma ponte para trazer alguns conceitos das 

imagens que também se aplicam ao pensamento sistêmico. Portanto, na lente do pensamento 

sistêmico, seria uma nova forma de ver, olhando para a realidade como um sistema, buscando 

principalmente identificar a estrutura, ou seja, como as partes funcionam nas suas interações, 

sem o vício do olhar que busca apenas o foco em alguma parte de um projeto, problema ou 

histórico bem-sucedido. 

Outra observação que se pode fazer do livro Images of Projects (WINTER e 

SZCZEPANECK, 2009) diz respeito às formas de comparação ou de analogia com a imagem 

ou ideia de uma lente: forma de aplicação desta lente. Winter e Szczepaneck (2009) citaram 

três níveis de aplicação: (1) o interveniente utiliza a lente para fazer a análise, (2) fazer a 

análise em conjunto com toda a equipe e (3) fazer análises frequentes ou realizar 

treinamentos, de modo que os conceitos aplicados sejam internalizados no vocabulário da 
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equipe. Esses três níveis estão colocados em ordem crescente de esforço de implementação e 

de resultados obtidos.  

Fazer uma análise individual, certamente, torna o trabalho mais simples, pois os 

mapas sistêmicos serão a representação do modelo mental de uma única pessoa, mas pode não 

representar o pensamento de um grupo ou de uma comunidade como um todo. Uma aplicação 

com um grupo faz com que cada integrante tenha melhor compreensão da situação e melhor 

aceitação dos resultados, pois ele acompanhou o processo e deixou sua contribuição. 

Finalmente, internalizar os conceitos do pensamento sistêmico e usá-los como um 

vocabulário em comum potencializa o seu uso, pois as pessoas podem se ajudar a ver 

qualquer realidade, situação, interação e artefato, de forma holística e procurando as 

principais estruturas do sistema. Cada estrutura identificada tem suas regras de compreensão e 

de intervenção. Reconhecer uma estrutura é, ao mesmo tempo, reconhecer como atuar sobre 

ela. Outro benefício extraordinário deste nível de aplicação é a redução da ambiguidade nas 

conversas, pois o uso de cada um desses conceitos será compreendido com certa precisão. 

 

2.1.4 O pensamento sistêmico e o sistemático 

 

Hester e Adams (2013) apresentaram um comparativo entre o pensamento sistêmico 

e o sistemático, conforme ilustra o Quadro 1 (2), em alguns aspectos como a unidade de 

análise, critérios de parada e abordagem. O primeiro aspecto abordado é a era do surgimento 

do tipo de problema, classificando como era das máquinas os sistemas simples e era dos 

sistemas as situações mais complexas e abrangentes. 

 

Quadro1(2)- Comparativo do pensamento sistêmico e sistemático 

 

 Pensamento sistemático Pensamento sistêmico 

Era Máquinas Sistemas 

Unidade de análise Problema Sistema de problemas 

Critério de suspensão da 

iteração 
Otimização Satisfação 

Meta Solução do problema Incremento no conhecimento 

Abordagem  Prescritiva Exploratória 

Fonte: Adaptado Hester e Adams (2013) 

 

No Quadro1 (2) seguem os aspectos do pensamento sistêmico e sistemático 

apresentados por Hester e Adams (2013). O segundo ponto nele apresentado é a unidade de 
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análise, que, no pensamento sistemático, por ser mais simples pode se restringir a um 

problema específico, enquanto no pensamento sistêmico se analisa uma situação complexa 

com vários elementos problemáticos, que devem ser analisados em conjunto. Em seguida, o 

critério de suspensão da iteração para os problemas da era das máquinas é a otimização, ou 

seja, procurar o melhor resultado e maximizar a eficiência, enquanto que em um sistema de 

problemas o melhor critério de suspensão da iteração é a satisfação, tendo em vista que 

havendo vários problemas pode ser impossível maximizar a resolução de todos, já que muitas 

vezes as soluções podem ser conflitantes. Por exemplo, usar a melhor tecnologia existente 

para construir uma casa pode não ser o melhor caminho, pois a busca por essa tecnologia pode 

estourar o orçamento e o tempo previsto para a conclusão da casa, e tentando maximizar um 

resultado, com certeza, dificultaria a resolução de outros. Segundo Ackoff (1977 apud 

HESTER e ADAMS, 2013), um dos princípios sistêmicos é que a soma das soluções ótimas 

para cada elemento problemático considerado separadamente não é a solução ótima para o 

sistema. 

Portanto, no pensamento sistêmico, o objetivo é o melhor entendimento da estrutura, 

pois conhecê-la também é compreender como atuar sobre ela, dado que a solução de um 

problema pode acarretar em efeitos colaterais no sistema. Desta forma, é preciso compreender 

bem esses efeitos indesejados, minimizando o impacto de alguns, e, às vezes, até decidindo 

não agir temporariamente sobre o problema específico para não agravar outros. No caso do 

pensamento sistemático, com o objeto de análise centrado no problema e o critério de 

suspensão da iteração sendo a otimização, é fácil concluir que seu estado desejado é a 

resolução do problema. 

Por fim, o último ponto que distingue o pensamento sistêmico do sistemático é a 

abordagem da situação. No pensamento sistemático, sendo focado em apenas um problema e 

visando a solução do mesmo, é possível ter um conjunto de regras prescritas, seguindo sempre 

uma receita ou um roteiro com uma boa precisão. Já para as situações mais complexas, 

abordadas de forma sistêmica, é pouco provável ter um roteiro a seguir, porém existem 

frameworks que ajudam a tomar as decisões, mas nunca, com uma precisão numérica de uma 

receita. 
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2.1.5 Características dos sistemas 

 

Uma das características dos sistemas é a capacidade de se auto-organizar, tornando 

sua estrutura mais complexa (MEADOWS 2008). Essa complexidade extra produz algumas 

propriedades, muitas vezes inesperadas e não desejadas por nenhum dos participantes do 

sistema, um comportamento ou atributo que emerge da combinação dos objetivos perseguidos 

pelos elementos integrantes do sistema. 

Valença (2011,2013) cita Niklas Luhmann e Peter Senge, que se assemelham ao 

apresentar dois tipos de complexidade: a complexidade de detalhes e a complexidade 

dinâmica. As duas complexidades levam em conta a organização (quantos elementos 

compõem o sistema) e a estrutura (quais são as regras de relacionamento dos elementos que 

compõem o sistema). A complexidade de detalhes está associada às características imediatas 

do relacionamento dos elementos. Já a complexidade dinâmica diz respeito à evolução 

dinâmica da estrutura, ou seja, como a inter-relação evoluiu a ponto de causar a atual estrutura 

ou atuais regras de qualidade e de quantidade de relações entre os elementos do sistema.   

A complexidade dos sistemas não segue uma proporção aritmética, pois cada nova 

variável inserida no sistema pode influenciar todas as outras de várias formas, sendo mais 

semelhante a um aumento exponencial. Por exemplo, dobrar o número de funcionários mais 

que dobra a complexidade para gerenciar uma equipe, e ter dois filhos produz mais que o 

dobro do trabalho para cuidar de um, assim como é mais do que o dobro da diversão e da 

curiosidade causada por um filho só. Esses exemplos são explicados usando-se o clichê que 

diz: “o todo é maior que a soma das partes”, pois além dos comportamentos isolados das 

variáveis existem os comportamentos resultantes das relações entre elas. 

Os sistemas com uma complexidade dinâmica alta, se desenhados num diagrama, 

parecem uma teia, pois têm muitas ligações superpostas ou cruzadas entre as variáveis 

(O’CONNOR e McDERMOTT, 1997). Essa estrutura, semelhante a uma teia de aranha, 

ganha força devido à emergência da estrutura que é formada, e não apenas pela existência da 

quantidade de fios. Serão as relações entre os fios que irão tornar a rede mais ou menos 

resistente. O sistema, quando está naturalmente bem interligado e ajustado, aponta que 

qualquer intervenção em uma de suas variáveis tende a provocar um efeito no todo.  

Deve-se observar que qualquer intervenção num sistema não é um corte linear, mas 

tende a funcionar como uma mola, pois a intervenção gera uma tensão que puxa em uma 

direção, mas assim que se alivia a tensão o sistema tende a voltar para o devido lugar, voltar 
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para o ajuste inicial da rede. Portanto, o sistema resiste às tentativas de mudança, e sempre 

que possível tende a voltar ao estado inicial. 

A Figura 1 (2) apresenta um mapa com todas as variáveis e relação de um caso real 

realizado com o uso do software SysLogic. Propositalmente, os enunciados foram removidos 

pela privacidade do trabalho realizado. Mesmo sem os textos, a figura serve para exemplificar 

a semelhança com uma teia de aranha, facilitada pela disposição circular das variáveis. No 

software SysLogic usa-se essa representação em círculo por ser a forma mais simples em que 

as setas, que indicam as relações, não passem pelo mesmo caminho ocupado por uma caixa de 

variável. 

 

Figura 1 (2)- Exemplo da semelhança da representação de um sistema com uma teia de aranha 

 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2014) 

Sistemas complexos, como os que se assemelham como teia, possuem uma tendência 

de tentar alguma forma de equilíbrio, de estabilidade. Ele tende a se recuperar de alguns 

pequenos desvios de comportamento, como um organismo vivo, que se recupera de um corte 
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ou de uma doença, ou uma família, que consegue conviver e se manter junta, mesmo com a 

ocorrência sucessiva de muitos problemas. Porém, essa estabilidade sempre vem junto com a 

resistência à mudança. Qualquer melhoria intencionada ou planejada, intrusiva, será resistida 

pelo sistema, como, por exemplo, a resistência a um negócio inovador por causa do costume 

de as pessoas fazerem negócios de uma forma antiga.  

A estabilidade não é interminável ou infinita, pois a qualquer momento há uma 

combinação de estados e fluxos que pode levar um sistema além do seu limite e, assim, 

“quebrar” o sistema. Como um ser pode ficar doente devido a uma combinação de fatores, ou 

muita pressão pode tirar uma pessoa do sério em algum momento, ou até mesmo um sistema 

computacional que pode funcionar muito bem, até uma sequência específica de eventos 

acontecerem e revelar um bug até então não identificado, fazendo o sistema parar de 

funcionar ou funcionar produzindo erros até ser tratado. 

Essa combinação de estados e fluxos no sistema pode acontecer numa banda 

possível, ou seja, o equilíbrio se dá dentro de uma banda de probabilidade. A margem de 

possibilidade de mudança nos sistemas abre um limiar de resistência, pois ultrapassando este 

limiar, o sistema pode ser conduzido para alguma direção favorável ao equilíbrio ou ao caos. 

Pode ser algo programado, planejado, incremental. Pode ser algo evolutivo. Mas pode ser algo 

aleatório, desagradável, destrutivo, caótico. Em todas as hipóteses, para um interveniente que 

quer mudar o sistema, é preciso conhecer bem a organização e a estrutura do sistema e saber 

onde atuar de forma mais eficiente. Este é o princípio de alavancagem. 

Em sistemas complexos, interferir em um ponto pode gerar efeitos em outros. Um 

exemplo muito comum é o uso de remédios que tratam alguns efeitos de doença, mas podem 

ter efeitos indesejáveis. Esses efeitos não são necessariamente ruins. Como um analgésico, 

que pode baixar a pressão arterial, mas o objetivo não é interferir na pressão, que para quem 

naturalmente tem a pressão arterial mais alta pode ser bom, porém se tomado junto com outro 

remédio de controle de pressão pode ter efeitos desastrosos.  

Todavia, alguns efeitos colaterais podem ser previstos, e até mesmo procurados. O 

exemplo dado é de uma família que tinha problemas com o filho mais novo, que provocava 

brigas no colégio, tinha atrito com os professores, andava sempre irritado. Seus pais não lhe 

davam os limites de forma imposta, pois acreditavam ser mais eficiente deixar que ele 

desenvolvesse seus limites de modo interno, deliberado, e não como um controle externo dos 

pais. Os pais foram aconselhados pelo colégio a impor esses limites ao garoto, e com o tempo 

ele foi aceitando os limites impostos e acabou internalizando-os e seguindo bem as 
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orientações. Neste caso, o ponto de alavancagem foi na crença dos pais sobre a melhor forma 

de educar o garoto. Ou seja, dando limites explícitos, isso gerou a consciência dos limites 

implícitos no garoto. Os pais conseguiram o resultado esperado, fazendo exatamente o 

contrário do que pensavam anteriormente. 

Donella Meadows (2008) apresentou três características essenciais dos sistemas: (1) 

resiliência, (2) auto-organização e (3) hierarquia. 

Resiliência é a capacidade de voltar ao estado desejado (por exemplo, posição ou 

forma) depois de sofrer uma pressão, ser forçado ou esticado. Nos humanos, seria a habilidade 

de recuperar força, espírito ou bom humor rapidamente depois de algum tipo de ameaça, 

perda, queda ou fragilização. É a habilidade de resistir e sobreviver do sistema em um 

ambiente de mudança.  

A resiliência em um sistema é formada por uma série de feedbacks que trabalham 

juntos para fazer o sistema se recuperar ou se manter vivo após sofrer uma grande 

perturbação. Um circuito de balanceamento faz essa função de equilíbrio, limitando um 

crescimento exagerado ou se recuperando de uma queda no desempenho, mas a resiliência do 

sistema geralmente vem de vários circuitos que atuam em conjunto, de forma redundante, 

garantindo as características de um único circuito de reforço. 

O corpo humano é um ótimo exemplo de resiliência: ele consegue resistir bem aos 

micro-organismos invasores, recuperando-se de doenças e até de contusões, é tolerante a uma 

boa variação de temperatura, consegue repor sangue perdido, etc. Mas, ainda assim, essa 

resiliência tem limite. 

Resiliência não é o mesmo que ser estático, pois os sistemas dinâmicos podem 

oscilar, podem levar tempo para se recuperar. Diferente da estabilidade, a resiliência nem 

sempre é obvia, e ela só pode ser observada mais claramente quando o sistema é forçado perto 

do seu limite. “Sistemas devem ser gerenciados não apenas em busca de produtividade ou de 

estabilidade, mas também precisam ser gerenciados em busca de resiliência” (Tradução de 

Donella Meadows, 2008, p. 78). 

A auto-organização é a capacidade de o sistema fazer, por si mesmo, com que a sua 

estrutura se torne mais complexa. É a capacidade de aprender, de evoluir, de ascender. É 

possível ver esse fenômeno enquanto uma criança está aprendendo a falar, quando ela 

consegue montar frases que nunca escutou, mas monta novas estruturas e novos usos, a partir 

de fragmentos conhecidos.  



26 

 

A auto-organização produz heterogeneidade e imprevisibilidade, cria novas 

estruturas, novas formas de fazer algo. Isto requer liberdade e experimentação, além de um 

pouco de desordem. Nas pessoas e nos ambientes sociais, essas condições nem sempre são 

bem vistas e geralmente são desestimuladas. Como nas escolas, que nem sempre têm um 

espaço bom de experimentação e não permitem um espaço de liberdade, reduzindo a 

capacidade de auto-organização dos aprendizes e da própria escola. Mas as crianças sempre 

conseguem encontrar formas diferentes e às vezes imprevisíveis de driblar esse controle da 

escola. 

Um ponto importante da auto-organização é que a diversidade geralmente é 

produzida pela grande exploração de regras simples. Como toda forma de vida, desde um 

vírus até um elefante seguem o DNA ou RNA como regra para evoluir e se diversificar; ou 

em técnicas de aprendizagem de máquina, como redes neurais artificias, que podem ter 

resultados muito diversos dependendo dos exemplos apresentados e de parâmetros dos 

algoritmos, como a taxa de adaptação por cada exemplo. 

O surgimento de hierarquias dentro dos sistemas também acontece de forma natural, 

em que cada sistema possui vários subsistemas, assim como pode ser parte de um sistema 

maior.  

Uma pessoa por si só já representa um sistema, mas é formada por vários 

subsistemas, como estudado, dividindo em partes, inclusive, chamadas de sistemas. São elas: 

sistema digestivo, sistema circulatório, sistema nervoso, sistema reprodutor entre outros. Cada 

um desses sistemas é formado por órgãos e cada um deles possui uma função específica, 

também demonstrando características de um sistema. Da mesma forma, os indivíduos são 

parte de sistemas mais complexos, como uma família, uma equipe, uma escola ou uma nação.  

Um ponto a se questionar sobre a hierarquia é a forma de controle do sistema. No 

exemplo da escola, se os alunos e professores estiverem limitados a seguir apenas os 

comandos da direção, sua capacidade de auto-organização estaria prejudicada e 

provavelmente ambos teriam o ânimo e o comprometimento prejudicados e em algum 

momento a função da escola estaria comprometida, prejudicando, inclusive, a resiliência do 

sistema. 

Uma área da inteligência artificial utiliza agentes autônomos para resolver problemas 

complexos. Uma das questões de projeto é se esses agentes terão uma coordenação central ou 

não. Como o nome sugere, os agentes são independentes, cada um pode ter um propósito, 

inclusive seus objetivos podem mudar dependendo da situação. Uma coordenação pode 
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manter o time de agentes com propósito mais consistente, dando diretrizes para cada um. Mas, 

desta forma, o agente coordenador teria uma tarefa mais complexa que os demais, sendo mais 

provável que uma decisão errada do coordenador prejudique o time como um todo. Outro 

ponto é que o agente coordenador pode não estar disponível em todo o tempo. Portanto, cada 

agente deve ter capacidade de atingir seu propósito independente do coordenador.  

Dessa forma, o controle exercido pela hierarquia deve ser forte o suficiente para o 

sistema manter seu objetivo ou função, assim como flexível o suficiente para ter um ganho 

com essa subdivisão, distribuindo a responsabilidade, sempre que possível, entre os 

subsistemas.  

 

2.1.6 Pensamento circular 

 

Pensar sistemicamente é pensar em círculos, ao invés de linhas de causa e efeito, 

pois, como o sistema está interligado, influenciar um elemento produz efeitos em outros e 

esses efeitos podem voltar para a variável inicial da mudança ainda que de forma diferente. 

Ou seja, a influência em uma variável pode produzir outro efeito sobre ela mesma, esse é o 

efeito de feedback. Por isso, pensar sistemicamente é pensar em círculo. 

Se for observado um comportamento que persiste com o tempo, é provável que 

exista um mecanismo de controle que mantenha esse comportamento consistente. Esse 

mecanismo opera por meio de circuito de feedback. Encontrar um padrão que se mantém por 

um longo período de tempo é um sinal da existência de um circuito de feedback 

(MEADOWS, 2008). 

Em várias atividades no cotidiano é necessário um feedback das ações para executá-

las de forma precisa, e muitas vezes nem se percebe esse mecanismo. Encher um copo d’água 

é um exemplo, pois se observa o nível de água e assim que a água atinge o nível esperado, se 

para de encher, ou seja, tem-se um retorno visual do quanto de água já se colocou no copo. A 

sensação de estar cheio após comer é um retorno que já se tem comida suficiente, e que ajuda 

a manter um padrão na quantidade de comida por cada refeição. 

No Blog do Juca Kfouri ele deu um exemplo claro da importância de um feedback 

preciso. Usando o exemplo da seleção da Espanha, que tem sido uma seleção vitoriosa desde 

a copa de 2010, segundo ele, as vitórias fizeram mal a esta seleção, pois mantiveram boa parte 

do time não percebendo a necessidade de renovações. Ou seja, usaram a essência da frase 

“time que se ganha não se mexe”, enquanto a seleção brasileira, após a derrota, mudou de 
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treinador procurando uma renovação e melhora no time. O feedback do resultado das ações 

efetuadas ajuda a escolher as próximas ações.  

Os circuitos são padrões de comportamento que caracterizam a função ou o objetivo 

do sistema. Esses circuitos são classificados pela direção da influência do feedback como 

reforço, influência de mesmo sentido, ou balanceamento, influência de sentido oposto. 

Os circuitos de reforço direcionam uma mudança no mesmo sentido do estado atual, 

portanto, partindo-se de um estado favorável a tendência é melhorar. Esses são chamados 

circuitos de reforço virtuoso. Porém, quando um circuito parte de um estado desfavorável, ele 

tende a piorar cada vez mais, e nessa situação são chamados de circuitos de reforço vicioso 

(O’CONNOR e McDERMOTT, 1997). Um bom exemplo é o dinheiro em uma conta no 

banco: um saldo positivo em uma conta poupança rende juros, aumentando o saldo; já um 

saldo negativo na conta, gera juros para o banco, aumentando a dívida. 

A mudança provocada por circuitos de reforço podem levar a um crescimento 

exponencial, um caminho rápido para o colapso (MEADOWS, 2008). O crescimento é 

exponencial, pois quanto maior é o estado da variável, maior é o crescimento provocado.  

Nem todo circuito de reforço é formado apenas por relações de mesmo sentido, 

semelhante a uma multiplicação, onde um número par de sinais negativos resulta em um sinal 

positivo. Ou seja, duas setas vermelhas em um circuito, assim como qualquer outro número 

par, também configuram um circuito de reforço. 

Os ciclos de balanceamento com o feedback negativo são responsáveis pelo 

equilíbrio e resistência do sistema, pois qualquer mudança terá um retorno no sentido 

contrário, trazendo o sistema para o estado anterior à mudança. Enquanto os circuitos de 

reforço direcionam o sistema para um crescimento exponencial, os de balanceamento são os 

principais responsáveis por limitar esse crescimento. De igual modo, um circuito de 

balanceamento pode ajudar o sistema a se recuperar de um circuito de reforço vicioso, 

estabilizando o sistema. 

O feedback negativo de um circuito de balanceamento geralmente é considerado 

ruim para o sistema, principalmente pelo uso da palavra “negativo”. Mas o balanceamento em 

si não significa diretamente algo ruim, apenas que o sistema resiste a mudanças, ele pode 

ajudar ou atrapalhar dependendo do nosso objetivo (O’CONNOR e McDERMOTT, 1997). 

Como o balanceamento está ligado ao equilíbrio e resistência, um dos exemplos 

claros onde esse tipo de mecanismo é favorável é o sistema imunológico do ser humano. Ele 

tenta controlar a quantidade de micro-organismos estranhos e nocivos. Ou seja, quando se está 
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doente, o sistema imunológico produz anticorpos para eliminar os invasores, reduzindo a 

quantidade destes e recuperando o indivíduo do estado de doente, diminuindo a produção de 

anticorpos.  

Quando uma ou mais relações do circuito de balanceamento possui um retardo ou 

atraso, pode provocar oscilações. Por exemplo, um condicionador de ar com o termostato com 

defeito, que só consiga informar a temperatura alguns minutos depois. Ao ser ligado, ele se 

esforça ao máximo para atingir a temperatura ideal, mas só percebe que já atingiu quando 

passa dela. Estando mais frio que o desejado o aparelho muda para o modo stand by deixando 

a temperatura agradável por um tempo até ficar calor novamente, e além do desejado. Depois 

o aparelho volta a esfriar a sala como no início do ciclo. Devido a esse defeito, o ambiente vai 

oscilar a temperatura ficando por vezes mais frio ou mais quente que o desejado. 

A ligação entre causa e efeito nem sempre é tão clara ou direta. Por exemplo, fumar 

pode ser a causa do câncer de pulmão. Estatisticamente os fumantes têm uma propensão 

maior a ter a doença, mas nem todos fumantes têm, ou seja, fumar é um fator muito 

importante, mas não é o único. Desta forma faz mais sentido chamar de fatores que 

influenciam ao invés de causa e efeito. O pensamento sistêmico consegue destacar 3 falácias 

sobre causa e efeito: (1) causa e efeitos são elementos distintos e a causa ocorre antes do 

efeito, (2) o efeito segue próximo da causa no tempo e espaço e (3) o efeito é proporcional a 

causa (O’CONNOR e McDERMOTT,1997). 

No primeiro ponto do parágrafo anterior, o pensamento circular ajuda a perceber que 

um fator pode influenciar outros, e por vários caminhos, a ter um feedback, sendo visto nele 

mesmo a causa e o efeito,e o efeito feedforward, também chamado de profecia 

autorrealizante, onde a expectativa de uma derrota para um time mais forte pode ser um fator 

que prejudica o desempenho de um time mais fraco. Ainda com exemplos do futebol, nos 

amistosos antes da Copa um jogador afirmou que ao ter medo de se machucar pode acarretar 

numa contusão, pois acaba entrando nas jogadas com menos força ou menos segurança e 

ocasionando situações mais perigosas, aumentando a chance de sofrer alguma lesão.  

A segunda falácia sobre causa e efeito apresentada por O’Connor e McDermott 

(1997) é sobre a proximidade espaço temporal da causa e efeito. Na questão espacial, se tem 

muitos casos em que o mau funcionamento ou estado de um órgão no corpo humano pode ter 

efeitos em outros. Um dos eventos que ajuda a diagnosticar o infarto é uma dor forte nas 

costas e no braço. Um mau funcionamento nos rins pode provocar dores na coluna. Até 

mesmo uma lesão no pé pode provocar uma postura ruim, causando dor em outras partes do 
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corpo. Na questão temporal, a distância entre causa e feito também acontece de várias formas. 

Um exemplo clássico é o do chuveiro de água quente, quando da demora de alguns segundos 

entre a abertura da torneira e a mudança efetiva na temperatura, sendo necessárias várias 

tentativas para chegar à temperatura ideal. Um planejamento estratégico definindo as políticas 

de atuação pode demorar muito tempo para atingir seu objetivo. O retorno de um ciclo de 

influência geralmente leva tempo, em cada uma das relações, e pode precisar de algum tempo 

para perceber alguma mudança, portanto o tempo de retorno pode ser bem maior do que o 

esperado. 

Concluindo, a terceira falácia diz que a causa e efeitos são proporcionais. Muitas 

vezes sim, mas nem sempre. Nos sistemas mecânicos o apertar de um botão ou puxar de uma 

alavanca provoca efeitos que exigiriam muito mais força. Outro ponto a ser considerado é que 

o evento causador às vezes precisa passar de um limiar para poder provocar o efeito, não 

ocorrendo o efeito até que se atinja este limiar. Ao provocar um animal, ele pode tentar 

revidar com uma mordida, mas metade da provocação não geraria uma mordida de meia 

intensidade. Da mesma forma, as relações de influência não têm uma equação precisa e 

proporcional, o que se usa como medida ou avaliação é o sentido da mudança. 

 

2.1.7 Arquétipos sistêmicos 

 

Segundo Peter Senge (1995), os arquétipos sistêmicos são estruturas que ocorrem 

repetidas vezes, também chamadas como “estruturas genéricas”. Essas estruturas são 

formadas por circuitos de feedback. A palavra Arquétipo vem do grego e significa modelo 

original. Segundo O’Connor e McDermott (1997), os arquétipos são padrões básicos de 

eventos, e que uma vez se consiga ver o padrão, encontrará esses padrões em todos os lugares. 

Peter Senge (1995) pontuou que esses padrões de eventos muitas vezes provocam a sensação 

de déjà vu, “Lá vem ele novamente”, quando, empiricamente, mesmo sem conhecer os 

arquétipos, se percebe o mesmo problema acontecer em outra situação. 

Segundo Valença (1999a), os arquétipos são padrões recorrentes de estrutura com 

características de um sistema complexo e que estão associados a um comportamento 

determinado. Valença ainda afirma que os arquétipos podem ser construídos tanto pela 

linguagem de Diagramas de Loop de Causalidade como por Diagramas de Estoque e Fluxo. 

Neste trabalho, os arquétipos são apresentados usando Diagramas de Loop de Causalidade. 
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Meadows (2008) chama os arquétipos de armadilhas sistêmicas ou armadilhas 

estruturais, mas devido ao fato de conhecer as armadilhas esperadas, a autora também vê o 

conhecimento dos arquétipos como oportunidade para evitar cair na armadilha. Ainda 

segundo Meadows (2008), diferente de outras características imprevisíveis dos sistemas e que 

geralmente não podem ser evitadas, como atrasos, não linearidade e ausência de limites bem 

definidos, os arquétipos podem causar comportamentos realmente problemáticos e 

devastadores ao sistema. Devido à natureza destrutiva dos arquétipos, não se deve aprender a 

conviver com eles, e sim procurar pontos de alavancagem corretos e direcionar o sistema de 

modo que evite as armadilhas.  

Valença congregou os arquétipos em 5 grupos, sendo eles: arquétipos de 

crescimento, arquétipos de parceria, arquétipos de concorrência, arquétipos de mediocridade e 

arquétipos de problemas crônicos (VALENÇA et al., 2011).  

Os arquétipos de crescimento possuem um circuito de reforço favorável seguidos de 

balanceamentos que findam prejudicando esse crescimento, sendo eles: Limite ao 

Crescimento, Princípio da Atratividade e Crescimento com Subinvestimento.  

Os arquétipos de parceria são caracterizados por dificuldades dos relacionamentos 

com parceiros. No arquétipo de Adversários Acidentais, uma parceria é montada, mas além 

dos benefícios os parceiros acabam gerando problemas uns para os outros. Já no arquétipo de 

Sucesso para o Bem-Sucedido, acontece quando o bom desempenho de um acaba com o 

desempenho e as oportunidades dos demais. 

Os arquétipos de concorrência ocorrem quando em uma disputa por recursos, 

arquétipo de Tragédia do Fator Comum, ou uma troca de ameaças e reações a elas, arquétipo 

de Escalada, acabam prejudicando o cenário como um todo. Ou seja, entrar nessa dinâmica 

prejudica o seu concorrente, mas você será tão prejudicado quanto ele. 

Os arquétipos de mediocridade são caracterizados pela queda do desempenho devido 

à dificuldade de atingir as metas, relaxando as metas e se mantendo satisfeito com um 

desempenho mediano. O arquétipo de Deriva de Metas provoca uma oscilação das metas e 

desempenho, enquanto o Crescimento com Subinvestimento por Deriva de Metas acontece 

quando a variação das metas gera um quadro de subinvestimento. 

Por fim, os arquétipos de problemas crônicos são caracterizados por soluções que 

não resolvem o problema, apenas atacando os sintomas e no longo prazo pioram a situação. O 

arquétipo de Solução Quebra-galho representa exatamente essa solução que gera efeitos 

colaterais que aumentam o problema. Já o arquétipo de Transferência de Responsabilidade, 
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além de propor uma solução paliativa, aponta para uma solução fundamental, que por 

questões econômicas ou por dificuldade de execução da solução, tende a ser escolhida a opção 

mais simples, que, por sua vez, dificulta ainda mais a implantação de uma solução 

fundamental para resolver de vez o problema. 

 

2.1.8 Histórico do pensamento sistêmico 

 

Nesta seção serão apresentados alguns trabalhos, em outras áreas, que foram 

pioneiras no uso de vários conceitos utilizados no pensamento sistêmico.  

Na metafísica de Aristóteles encontra-se a frase: “tudo que possui uma pluralidade de 

partes sem ser apenas a soma delas, mas existe um todo além das partes invariavelmente 

possui uma causa” (Tradução de SHERWOOD, 2002, p. 18), que é uma versão da frase 

moderna citada anteriormente: “o todo é maior que a soma das partes”, afirmando que os 

elementos (partes de um sistema) e os relacionamentos entre eles, que definem o conjunto 

como “um todo” (um sistema), determinam a existência de uma causa, uma função ou um 

objetivo do sistema em questão. Ou seja, nenhuma organização estrutural entre as partes é em 

vã. 

Os primeiros a colocarem os princípios do pensamento sistêmico como feedback, 

emergência e pensamento circular serão descritos a seguir. 

O primeiro sistema mecânico que utiliza o princípio de feedback ou autorregulação 

que se tem conhecimento é o relógio de água autorregulável, de Ktsebios, criado na 

Alexandria três séculos a.C. (O’CONNOR e McDERMOTT, 1997).Para o relógio funcionar, 

ele usava uma válvula flutuante que regulava o fluxo de água na medida ideal. Desta forma, 

existia uma espécie de ciclo de feedback, onde a quantidade de água servia de informação 

para o sistema regulador da quantidade de água (O’CONNOR e McDERMOTT, 1997; 

SHERWOOD, 2002).Um século depois Heron, também da Alexandria, continuou o trabalho 

de Ktsebios e criou uma série de válvulas baseadas no mesmo princípio. Muitos desses 

protótipos estavam presentes nas máquinas de feedback mecânico do século XVIII 

(O’CONNOR e McDERMOTT, 1997). 

Drebbel, um alquimista holandês de aproximadamente 1605, tentando encontrar uma 

forma de produzir ouro, precisava manter uma temperatura constante em um forno e 

desenvolveu um termostato com o mesmo princípio dos modernos (O’CONNOR e 

McDERMOTT, 1997). Com o conhecimento da temperatura, o forno dele era ajustado para 
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manter temperatura sempre constante. Mais uma vez existe um circuito de feedback, e, no 

caso, a temperatura do forno era a informação necessária para manter a temperatura constante. 

Portanto, mesmo Drebbel, não conseguindo fabricar ouro, deixou contribuição para a 

sociedade, pois os termostatos ainda usam o mesmo princípio. 

Outro grande salto na direção dos sistemas foi o trabalho do físico inglês William 

Harvey, que descobriu a circulação sanguínea e publicou, em 1628, suas ideias sobre o 

coração e as veias bombearem o sangue por todo o corpo (O’CONNOR e McDERMOTT, 

1997). 

Voltando para os sistemas mecânicos, James Watt, em 1788, inventou um 

mecanismo de feedback que regula a velocidade de um motorde uma máquina à vapor 

(SHERWOOD, 2002;O’CONNOR e McDERMOTT, 1997). Este feedback acontecia por 

meio da tubulação que direciona o gás expelido pela máquina para ser usado na regulagem da 

velocidade do motor. 

Um marco dos estudos focados nos sistemas é a publicação de Cybernectics, por 

Norbert Wiener, em 1948. Nele é possível ver os fundamentos da teoria de controle que 

apresenta o papel crucial do fluxo de informação para os seus sistemas (SHERWOOD, 2002). 

A cibernética trata principalmente como os sistemas funcionam, independentemente de serem 

um sistema vivo, mecânico ou social, e, de forma ambiciosa, junta várias disciplinas e 

apresenta os mesmos princípios básicos que atuam sobre elas. Por exemplo, o princípio de 

autorregulação por meio de feedback existe tanto em um sistema mecânico, como um 

termostato, quanto em sistemas econômicos e políticos, definindo-se a autorregulação como o 

método de controlar o sistema, usando-se informações de performances anteriores. Ele ainda 

afirma que se possuir total controle de uma variável em um processo é possível, 

indiretamente, controlar as demais por meio dos feedbacks (O’CONNOR e McDERMOTT, 

1997). 

Jay Forrester aplicou princípios da cibernética em questões sociais e econômicas, 

usando técnicas de simulações computacionais. A área de trabalho de Forrester ficou 

conhecida como dinâmica dos sistemas. 

O biólogo Ludwig Von Bertalanffy, em 1937,publicou a Teoria Geral dos Sistemas. 

Seu foco estava principalmente na estrutura dos sistemas e sua aplicação na física, química, 

biologia, eletrônica e, também, na sociologia. 

Na década de 1960, surgiu um novo ramo da cibernética focado no relacionamento 

do observador com os sistemas estudados, chamado de cibernética de segunda ordem, 



34 

 

influenciado, principalmente, por Heinz Von Foerster, que avalia a criação de modelos por 

observadores que interagem com o sistema, portanto avaliando o efeito do feedback entre o 

sistema e o observador (O’CONNOR e McDERMOTT, 1997). 

 

2.1.9 Ferramentas 

 

Uma das ferramentas utilizadas no pensamento sistêmico é chamada de diagrama de 

loop de causalidade. Nos diagramas de loop de causalidade é possível apresentar uma imagem 

dinâmica dos sistemas, ou seja, uma visão do comportamento do sistema, observando seus 

elementos e relações. 

As variáveis (os elementos do sistema) são fatores relevantes e podem variar ao 

longo do tempo. No diagrama, usa-se uma frase para representar o seu conceito. Valença 

(VALENÇA et al., 2011, VALENÇA e MOURA 2013a; 2013b) tem usado caixas com o 

conteúdo das variáveis como uma forma de destacar o texto. 

Relações são representadas por setas que representam causa ou influência entre as 

variáveis. Em muitos trabalhos as setas têm pelo menos o sentido da variação (VALENÇA E 

ASSOCIADOS - ESTRATÉGIAS DE AÇÃO, 1999a; VALENÇA E MOURA, 2013a; 

2013b; SHERWOOD, 2002). Ou seja, mesmo sentido quando uma variação em uma variável 

influencia a outra no mesmo sentido, ou seja, aumento provoca aumento ou redução provoca 

redução; e sentido oposto onde o aumento de uma gera redução da outra ou uma redução na 

primeira variável gera um aumento na segunda. No diagrama, as relações de mesmo sentido 

são representadas na cor azul ou acompanhadas da letra “m” (nos gráficos em inglês usam a 

letra “s”), enquanto as relações de sentido oposto são representadas por setas vermelhas ou 

acompanhadas da letra “o”. Valença (2013, 2013) tem usado setas tracejadas ou mais finas 

para representar relações mais fracas. 

Atrasos ou retardos são usados para definir uma relação que requer mais tempo para 

ter um resultado significativo. Atrasos são representados por um traço ou dois traços cortando 

a seta de forma perpendicular (VALENÇA E ASSOCIADOS - ESTRATÉGIAS DE AÇÃO, 

1999a) ou pelo desenho de um relógio (VALENÇA et al., 2011; VALENÇA e MOURA, 

2013a, 2013b). 
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2.1.9.1 Uso de diagramas 

 

Donella Meadows (2008) defende o uso dos diagramas de causa-e-efeito para 

representar sistemas pelo fato de a natureza de um diagrama melhor refletir a natureza 

dinâmica do sistema (pessoas, células, moléculas, entidades, etc.). Ela argumenta que a 

estrutura linear de qualquer texto tende a passar uma ideia de sequência linear entre os 

eventos, mas estes, por definição, estão todos acontecendo interligados e ao mesmo tempo. 

Ou seja, os eventos dentro de um sistema ocorrem de modo paralelo, simultâneo e interligado 

e não isolados entre si ou em rígida sequência. Portanto, um diagrama de causa-e-efeito 

consegue passar melhor essa informação de integração e de múltipla causalidade, pois ele 

tende a apresentar toda a situação de uma única vez, integrada, interligada, dinamicamente. 

Essa é a característica-chave dos sistemas: serem formados por ciclos interligados de eventos, 

característica esta que permite começar a leitura por qualquer ponto do diagrama, rompendo, 

de imediato, essa noção equivocada de que a realidade se apresenta sequencial e linear. 

 

Figura 2 (2)- Diagrama de loop de causalidade, interação entre raposas e coelhos 

 

 

Fonte: Adaptado de Valença & Associados – Estratégias de Ação (1999a, p. 34) 

 

Na Figura 2 (2) acima ilustrada, tem-se o exemplo da simultaneidade das variáveis 

na situação de equilíbrio entre a população de coelhos e raposas. Essa dinâmica viva pode ser 

lida partindo de qualquer uma das caixas, pois cada uma das variáveis existe ao mesmo 
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tempo, elas podem ser reguladas influenciadas e ajustadas por outras, mas todas estão dentro 

de circuitos onde o efeito de cada uma delas retorna de alguma forma para si. Desta forma, a 

leitura pode começar por qualquer variável dentro dos circuitos. 

 

2.1.9.2 Diagramas de estoque e fluxo  

 

Os diagramas de estoque e fluxo, como apresentados por Donella Meadows (2008), 

são formados pelos dois tipos de elementos que nomearam o diagrama. Os estoques são os 

elementos do sistema que se pode ver, sentir, contar ou medir em qualquer momento, por 

exemplo, a quantidade de gasolina no tanque, a pontuação ou saldo de gol de um time de 

futebol em um campeonato, o saldo de uma conta bancária, etc., enquanto os fluxos são 

responsáveis pela variação dos estoques, podendo ser fluxo de entrada ou de saída. No caso de 

um tanque de gasolina de um carro, abastecer o tanque é um fluxo de entrada que aumenta o 

estoque, enquanto acelerar o carro é um fluxo de saída que reduz a quantidade de gasolina 

com o tempo. No caso do saldo de gol de um time de futebol, marcar gols é um fluxo de 

entrada para o saldo de gol de um time e um fluxo de saída para o saldo do time adversário.  

Os diagramas de estoque e fluxo são usados para modelar ambientes dinâmicos, 

inclusive com a possibilidade do uso de funções para calcular o valor dos fluxos, tornando os 

diagramas em modelos usados para simulações como em The Limits to Growth (MEADOWS 

et al., 1972). 
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Figura 3 (2)- Diagrama de estoque e fluxo 

 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2014) 

 

Na Figura 3 (2) observada acima, tem-se a mesma dinâmica apresentada na Figura 2 

(2), mas representada no diagrama de estoque e fluxo. Nesta dinâmica, tem-se como estoque 

apenas as populações de raposas e de coelhos, e como fluxos os nascimentos e mortes de 

ambos. Enquanto os estoques só são modificados pelos fluxos, os fluxos possuem funções que 

usam o valor de estoques ou de outros fluxos. As setas vermelhas são indicações de que o 

valor de uma variável serve para calcular a função da outra. A variável “Disponibilidade de 

comida para raposas” aqui é apenas um auxiliar para o cálculo do fluxo “Morte de raposas”. 

Nesta figura, ainda se pode ver que os nascimentos não vêm de um estoque assim como as 

mortes não estão conectadas em outro estoque, o que representa os limites do modelo, pois 

para esta observação não é relevante saber para onde vai um animal depois de morto. Neste 

exemplo, ainda é possível observar o potencial deste tipo de modelo, pois é possível definir 

taxas de natalidade e de morte dos animais, assim como definir valores iniciais para as 

populações e com isso simular esta dinâmica, que, claro, seria apenas uma representação da 

realidade, mas se bem calculada pode ser uma boa aproximação. 

No histórico do SysLogic, a preferência tem sido muito mais por adaptar o 

pensamento sistêmico inteiramente usado a serviço da lógica da argumentação, do que 

traduzir ou representar realidades, por meio dos elementos de fluxo e estoque, típicos da 

Dinâmica de Sistemas. 
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2.1.9.3 Regras para montar um diagrama de loop de causalidade 

 

Sherwood (2002) apresenta uma lista com doze regras para desenhar um diagrama de 

loop de causalidade empiricamente. Ele caracteriza essa função como uma espécie de arte, 

pois é preciso se saber até que nível de detalhe é necessários e aprofundar para se conseguir 

capturar da melhor forma a essência das situações complexas. Seguem as regras: 

1- Conheça suas fronteiras – defina previamente quais são as fronteiras do seu 

diagrama para não ir além do desejado, pensando quais tipos de elementos 

precisam estar dentro e quais devem estar fora do diagrama; 

2- Comece de um ponto interessante – alguns pontos do sistema são mais 

interessantes que outros, portanto comece por eles. Esses elementos serão centrais 

no diagrama; 

3- Se pergunte “o que esse elemento provoca ou influencia?” e “o que o provoca 

ou o influencia?” – comece a pensar nas relações entre as variáveis já 

adicionadas ou se mais variáveis diretamente relacionadas precisam ser 

adicionadas; 

4- Não seja desordenado – procure adicionar no diagrama apenas os elementos e 

relações mais relevantes na situação. Caso um número muito grande de fatores 

influencie de mesmo modo um elemento, procure um conceito de mais alto nível 

para encapsular esses elementos; 

5- Use substantivos e não verbos–evite colocar verbos, mesmo em ações nas quais 

que o mais natural é usar verbos. Procure um substantivo equivalente. Esta 

medida torna o entendimento do diagrama mais claro; 

6- Não use termos como “aumento de” ou “decréscimo de” – esses termos são 

semelhantes ao efeito das relações, portanto provocam confusão. Deste modo, não 

os use no texto dos elementos do sistema; 

7- Não tenha medo de elementos incomuns– um dos benefícios do pensamento 

sistêmico é trazer a público algumas dúvidas para serem discutidas e chegar a um 

consenso. Portanto, não evite quaisquer elementos a priori; discuta em grupo se 

ele é relevante ou não na situação e quais relações ele pode ter; 

8- Coloque os “m”s e os “o”s enquanto avança – assim que definir uma relação, 

adicione imediatamente o sentido dela com o “m” para mesmo e “o” para sentido 

oposto. É importante anotar assim que a relação é definida, pois a informação está 
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recente na memória, assim como é um teste para a relação, pois se existir dúvida 

no sentido, é possível que a relação não seja direta, portanto, passando por outros 

elementos; 

9- Continue– devido à complexidade, o trabalho pode ser bem exigente, mas, para 

ser concluído, precisa de empenho. Veja se alguns detalhes podem ser ignorados 

ou agrupados em conceitos mais abrangentes, dessa forma pode tornar o trabalho 

um pouco menos complexo; 

10- Um bom diagrama deve ser reconhecido como real–o diagrama deve 

corresponder ao modelo mental dos “donos” ou mais interessados no sistema. 

Portanto, tente montar o mapa junto com a equipe e caso não seja possível 

trabalhar com todos.Monte um workshop com eles para validar o mapa; 

11- Não se apegue aos seus diagramas– um diagrama bem organizado é, em parte, 

uma arte, os elementos e setas bem posicionadas tornam a leitura bem mais fácil, 

se tornando uma ferramenta de comunicação muito poderosa. Mas o diagrama é 

passível de mudança, evite se apegar à perfeição do formato, permitindo adições 

e alterações nele; 

12- Nenhum diagrama está “concluído” para sempre–devido à complexidade das 

situações, qualquer diagrama vai representar o modelo mental do momento, 

apresentado alguns elementos e deixando outros de fora. Mas o mundo é 

dinâmico e algo menos importante pode se tornar relevante no sistema. 

 

2.1.9.4 Matriz de causalidade 

 

Uma ferramenta usada por Valença (1999a) é a matriz de causalidade, onde todas as 

variáveis são cruzadas e avaliadas as relações de causalidade com as demais. No Livro 

Pensamento Sistêmico: 25 aplicações práticas (VALENÇA E ASSOCIADOS - 

ESTRATÉGIAS DE AÇÃO, 1999a), além do sentido da relação (influencia no mesmo 

sentido ou oposto), era informado o impacto da relação entre as variáveis e na rede, de forma 

numérica, e, desta forma, sendo possível ordenar as variáveis mais causadoras do sistema, não 

apenas pela quantidade de relações, mas também pelo seu impacto. Esta abordagem é 

semelhante à “força bruta” na computação, onde se mapeiam todas as opções de relações 

entre cada par de variáveis. Com todas as relações definidas, é possível gerar vários tipos de 

mapas com toda essa informação, e o principal objetivo é encontrar os arquétipos do sistema. 
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E com os arquétipos é possível ter uma visão melhor de alguns dos problemas estruturais mais 

graves. 

O software SysLogic, usado nesta dissertação, é de criação e propriedade da Valença 

& Associados - Aprendizagem Organizacional. O SysLogic tem como principal atividade 

produzir uma matriz de causalidade com as relações entre as variáveis e minerar nesta matriz 

informações sistêmicas mais relevantes. Concebido originalmente na década de 1970 

(VALENÇA, 2007, 2009), o sistema estava baseado numa lógica linear e sequencial de 

causas e efeitos, incorporado e a serviço do método Diagnóstico e Planejamento Referenciais 

Integrados (Dipri). Na década de 1990, o software passou a chamar-se de Simmodel e, 

finalmente, passou a ser chamado de SysLogic, procurando aplicar todos os princípios do 

Pensamento Sistêmico em seus algoritmos e funções gerais.  

 

2.1.9.5 Peso hologramático 

 

Para esta dissertação, usou-se um algoritmo que considera um peso hologramático 

(MORIN, 2006), combinando, pelo menos, três conjuntos de informação: (1) o impacto de 

causalidade ou influência oferecida e recebida na rede, (2) o grau de aleatoriedade e (3) o grau 

de relevância estratégica. A noção de peso hologramático exige que a relevância seja atribuída 

a partir da noção da causalidade circular, função incorporada pelo software SysLogic, na 

escolha dos circuitos sistêmicos, que geram as estruturas ou arquétipos mais relevantes.  

No SysLogic o peso hologramático de cada variável é calculado a partir das relações 

referentes a ela, variando o peso pelo tipo de relação e se a variável é causadora ou está sendo 

causada pela relação, conforme apresentado na Tabela1 (2) abaixo ilustrada. O SysLogic 

começou com quatro tipos de relações apresentadas em ordem crescente de peso: 

possibilidade, probabilidade, condição e determinação. Mas a relação de possibilidade foi 

retirada do processo por ser a mais frágil delas, e, inclusive, na busca pelos arquétipos eram 

priorizados sempre os outros tipos de relação mais pesados. Portanto, as relações que antes 

seriam classificadas como possibilidade, agora não são mais consideradas na análise. 
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Tabela 1 (2)- Cálculo do peso hologramático por relação 

 

 Peso Causadora (x 0,65) Causada (x 0,35) 

Probabilidade 1 0,65 0,35 

Condição 2 1,3 0,7 

Determinação 3 1,95 1,05 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2014) 

 

2.2  Análise SWOT 

 

Uma ferramenta desenvolvida por Albert Humphrey para avaliar os motivos pelos 

quais os planejamentos corporativos falhavam, que usava um método de classificação de 

quatro tipos de informação, divididos em quadrantes. Este método foi denominado de SWOT, 

como um acrônimo das palavras em inglês Strengths, Weakness, Opportunities, Threatens, ou 

seja: S para Fortes, W para Fracos, O para Oportunidades e T para Ameaças. Em português, 

este acrônimo passa a ser chamado de FOFA: Fortalezas, Oportunidades, Fraquezas e 

Ameaças. O foco da análise SWOT é sobre os fatores de sucesso considerados chave ou 

críticos (BERNROIDER, 2002). 

Os professores da Harvard Bussines School, Kenneth Andrews e Roland 

Christensen, usaram o método do SWOT para estudar a competitividade de uma empresa a 

partir dos quatro conjuntos de variáveis apresentados acima (VIEIRA et al., 2010).O trabalho 

de Kenneth Andrews reforçou a ideia de que uma boa estratégia deve se ajustar às condições 

externas (ameaças e as oportunidades), assim como fortalecer as condições ou características 

internas (os pontos fortes, os pontos fracos) (HILL e WESTBROOK, 1997). 

Wright et al. (2000) afirmam que o objetivo da análise é possibilitar um 

posicionamento frente ao ambiente, evitando as possíveis ameaças e aproveitando o potencial 

das oportunidades. Com este posicionamento, deve-se tentar enfatizar seus pontos fortes e 

moderar o impacto de seus pontos fracos. 

Um dos motivos do uso do SWOT ser bastante popular é o fato de não exigir um 

treinamento muito extenso de seus usuários, em ambas as partes da relação (interveniente e 

cliente), e ser um método bem direto (PICKTON e WRIGHT, 1998; HILL e WESTBROOK, 

1997). Essas características o tornam um método popular, muitas vezes considerado como 

sendo a primeira atividade de uma intervenção estratégica. E uma de suas principais saídas é 

melhor conhecimento organizado da situação pelas partes envolvidas (HILL e 

WESTBROOK, 1997). 
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Dyson (2004) cita alguns autores que apresentam o planejamento baseado em 

recursos e o planejamento fundamentado em competência para substituir a análise SWOT, 

considerando esta última como desatualizada. Mas, o autor trata essas abordagens mais 

recentes como melhor desenvolvimento da avaliação do ambiente interno do SWOT, não 

invalidando, e sim incrementando. Ele trata o SWOT não como uma técnica ultrapassada, e 

sim uma base que serve de fundamento para os planejamentos baseados em recursos e em 

competências, e de forma similar para o planejamento em cenários, que é uma técnica para 

avaliar as possibilidades do ambiente externo. 

Mesmo que essa abordagem tenha sido questionada, ainda é bastante popular. Como 

no trabalho de Hill e Westbrook (1997), que apresentam um estudo feito com 50 empresas de 

manufatura no Reino Unido, no período de 1993 e 1994, onde 20 delas, de alguma forma, 

usaram SWOT para fazer seus planejamentos estratégicos, com um total de 14 empresas de 

consultoria diferentes. Neste trabalho, se concluiu que na maioria dos casos o uso não foi 

efetivo como meio de análise ou parte da revisão estratégica da empresa. Esse é um ponto-

chave na reflexão e propósito desta dissertação. 

Uma das dificuldades é como utilizar as saídas da análise SWOT. Na pesquisa de 

Hill e Westbrook (1997), de 20 empresas que utilizaram SWOT, apenas 3 utilizaram as saídas 

para definição de uma nova missão, de um plano de ações e um workshop de estratégia. E 

uma das intervenções usou o SWOT apenas para dar partida nas conversas, não sendo nem 

citado nos passos subsequentes. O que foi considerado por Pickton e Wright (1998) um sério 

risco parar a análise apenas com as listas de variáveis do SWOT, pois, além de ser limitada, 

ainda passa a sensação de confiança em um trabalho muito superficial. Mintzberg (1994 apud 

HILL e WESTBROOK, 1997) afirma que planejamentos baseados em SWOT foram 

suplantados por melhor entendimento de como os humanos pensam e criam, o que os gerentes 

realmente fazem e como a organização aprende, mas o SWOT ainda está vivo, mesmo que 

não muito bem. Nesta linha está a origem, o desenvolvimento e a prática recorrente do 

SysSwot, já comentado. 

A seleção das pessoas que participam do processo de coleta das variáveis do SWOT 

tem sido feita de 3 formas: (1) um gerente sênior fez a análise sozinho ou o consultor fez a 

análise depois de uma entrevista com esse gerente sênior, (2) um conjunto de gerentes 

sêniores faz individualmente suas listas e depois há um encontro para a definição consensual 

de uma lista com as variáveis, e (3) sendo feita por um ou mais encontros com os gerentes, 

tendo cada um deles voto e participação. 
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Vieira et al. (2010) afirmam que os termos do SWOT não devem ser considerados 

absolutos, pois podem variar dependendo do contexto. Um ponto forte pode se tornar um 

ponto desfavorável, assim como uma ameaça pode se tornar uma oportunidade, caso ocorra 

alguma mudança no ambiente.  

Uma mudança de ponto de vista também pode mudar a classificação de uma 

variável, como em Porter (1990), onde a alta competitividade local, que geralmente é vista 

como uma ameaça no sistema, pode também ser vista como um dos fatores para produzir uma 

vantagem competitiva global, pois a alta competitividade local pressiona as empresas à 

inovação, seja melhorando a qualidade do produto, procurando outros mercados, 

desenvolvendo um meio de produção menos custoso, etc. Desta forma, mesmo sem nenhuma 

mudança no ambiente, a variável pode ser classificada de outra forma. 

Vale ressaltar que em um estudo sistêmico com analise de causalidade alguma 

variável vista como boa a priori pode provocar efeitos ruins, assim como uma variável 

classificada como ruim pode estimular elementos favoráveis. Portanto, mesmo que uma 

variável seja difícil de classificar, a priori, ela será testada na segunda etapa, apresentando um 

impacto favorável ou prejudicial ao sistema. 

A matriz SWOT, representada na Figura 4 (2), é uma forma de cruzar as variáveis 

internas com as externas, com o intuito de facilitar a criação de novas estratégias com base 

nas possíveis combinações. Este cruzamento do eixo interno com o externo resulta em quatro 

quadrantes: (1) as oportunidades junto com os pontos fortes, onde se visa à maximização dos 

resultados, usando os pontos fortes para aproveitar as oportunidades; (2) pontos fracos com 

oportunidades, procurando minimizar os pontos fracos e simultaneamente aproveitar as 

oportunidades; (3) as ameaças junto com os pontos fortes, usando os pontos fortes para 

reduzir os efeitos das ameaças; e (4) fraquezas junto com ameaças, com estratégias para 

minimizar os pontos fracos e encarar as ameaças. 
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Figura 4 (2)- Matrix de análise tradicional do SWOT 

 

 
 

Fonte: Adaptado de Dyson (2004) 

 

Existem alguns métodos de auxílio à tomada de decisão baseados no SWOT, como 

os de Kurttilaet al.(2000) e de Yüksel e Dagdeviren (2007),que são usados para ordenar as 

estratégias obtidas com o uso da matriz SWOT. Ou seja, ordenar as ações dos seguintes 

quadrantes: SO (fortes e oportunidades), WO (fracos com oportunidades), ST (fortes com as 

ameaças) e WT (fraquezas com ameaças). Estes dois métodos utilizam dois algoritmos de 

tomada de decisão multicritério propostos por Saaty (1980, 1996), respectivamente: processo 

de análise hierárquica (AHP) e processo de análise de rede (ANP). O cálculo realizado em 

ambos os casos é feito a partir de pesos dados para cada elemento original do SWOT, cada 

estratégia apresentada na matriz SWOT e a influência que estes elementos têm sobre as 

estratégias.  

 

 

2.3  Planejamento estratégico 

 

O planejamento estratégico formal é o processo para determinar a missão, principais 

objetivos, estratégias e políticas para aquisição e alocação de recursos para atingir os 

objetivos da organização (PEARCE II, FREEMAN e ROBINSON, 1987). Na década de 70, o 

planejamento estratégico teve uma queda na popularidade, pois geralmente não conseguia 

atender as elevadas expectativas postas sobre ele, mas a partir da década de 90 retomou o 

fôlego com algumas expectativas menos ambiciosas que as antigas (GLAISTER e 

FALSHAW, 1999). 

Para a definição do termo estratégia tomar-se-á como base a definição de Mintzberg 

(1987) usando cinco conceitos: plano, manobra, padrão, posicionamento e perspectiva. 

Segundo Mintzberg (1987), para a maioria das pessoas a estratégia é um plano, um tipo de 
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guia consciente de ações para chegar a uma situação ideal. E com essa definição, ele ainda 

extrai duas características: a estratégia antecede a ação a qual se aplica, além de ser 

desenvolvida em um processo consciente e intencional. 

A estratégia também pode ser vista como uma manobra utilizada para vencer um 

adversário conhecido em particular, podendo ser um pouco mais específica que um plano. 

Mintzberg, Ahlstrand e Lampel (1998) complementam que estratégia é uma palavra 

que se define de uma forma e se usa de outra, pois para de dizer a estratégia usada por uma 

empresa concorrente se observa o padrão de comportamento. Desta forma, eles definem dois 

tipos de estratégias: estratégia intencionada e estratégia realizada. Devido à compreensão 

parcial do sistema em que os indivíduos se encontram, muitos eventos acabam sendo 

inesperados e acabam direcionando as ações para um caminho diferente da estratégia 

planejada. Portanto, o mundo real exige tanto planejar o futuro quanto promover algumas 

adaptações ao curso. 

A estratégia definida como posicionamento vem de como você se apresenta, que tipo 

de produto ou serviço ela coloca à disposição, e para qual público-alvo, e assim pode tornar 

sua empresa em uma referência em determinado tema. Portanto, uma boa definição de qual é 

o seu posicionamento pode ajudar no atingimento dos objetivos. Por fim, a perspectiva é 

como você e sua equipe pensam. Um exemplo bem perceptivo do uso dessa perspectiva é em 

um time de futebol, em que todos os jogadores querem o melhor para suas carreiras em 

particular, mas ao serem entrevistados geralmente afirmam que os prêmios individuais, como 

artilharia, são bons, mas o mais importante é alcançar o objetivo do time, ou seja, eles têm o 

seu sucesso atrelado primeiramente ao sucesso da equipe. 

Mintzberg (1987) ainda aponta o caminho entre a estratégia planejada e a realizada, 

conforme ilustrado na Figura 5 (2). Portanto, a estratégia planejada é parcialmente realizada, 

enquanto várias estratégias emergem devido à situação. Desta forma, quanto mais precisos 

forem o diagnóstico da situação e a previsão de eventos futuros, provavelmente menos 

estratégias emergentes e mais estratégias planejadas se tornarão as estratégias realizadas. 
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Figura 5 (2)-  Estratégia intencionada e estratégia realizada 

 

 
Fonte: Adaptado e traduzido de Mintzberg (1987) 

 

A teoria de jogos tem como objeto de estudo a tomada de decisão em que dois ou 

mais oponentes possuem objetivos conflitantes. Neste contexto, Neumann e Morgenstern 

(1953) definiram estratégia como um plano completo. Nele o jogador sabe exatamente a 

jogada a ser realizada em qualquer situação apresentada pelo jogo, ao invés de emergir as 

escolhas conforme a situação. Mas nem sempre é possível ter uma estratégia como definida 

por Neumann e Morgenstern, pois a quantidade possível de situações impossibilita a 

realização desse plano completo, como em um jogo de xadrez.  

Para estratégia empresarial toma-se como ponto de partida a definição de Andrews 

(1997, p. 52): 

Corporate strategy is the pattern of decisions in a company that determines 

and reveals its objectives, purposes or goals, produces the principal policies 

and plans for achieving those goals and defines the range of business the 

company is to pursue, the kind of economic and noneconomic contribution it 

intends to make to its shareholders, employees, customers, and 

communities.[...] Corporate strategy defines the business in with a company 

will compete, preferably in a way that focus resources to convert distinctive 

competence into competitive advantage. 

Portanto, a estratégia corporativa, segundo Andrews (1997), é um padrão de decisões 

em que se podem observar as metas e objetivos da empresa que direcionaram essas decisões, 

produzindo políticas e planos para alcançar essas metas, além de definir mais claramente o 

propósito e as intenções e contribuições da empresa para com todos os stakeholders que 

participam desse processo, sejam acionistas, funcionários, clientes ou a comunidade. Além 
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disso, definindo o tipo de negócio feito na empresa e quais são os recursos para transformar 

competências em vantagem competitiva. 

Outro ponto levantado por Andrews (1997) é que as decisões estratégicas dentro do 

padrão observado, que se mantêm consistentes, são mais efetivas em longo prazo, atuando na 

empresa de várias formas, e mantendo o foco e alocando os recursos, visando os resultados. 

Sheerwood (2004) faz uma ponte entre os sistemas e estratégia, representando uma 

empresa, um negócio como um sistema ou uma máquina. Em seus mapas de causalidade, 

além dos elementos internos interligados em vários ciclos, existem outros dois tipos de 

elementos: as alavancas e os resultados, onde as alavancas são as partes com mais controle do 

sistema, e a gestão pode mais facilmente direcionar esta variável para atingir os valores 

desejados. Portanto, no diagrama essas variáveis geralmente não recebem influência das 

demais. Enquanto os resultados geralmente são os objetivos do sistema, e que não são tão 

fáceis ou diretamente produzidos quanto as alavancas. Desta forma, Sheerwood (2004) define 

como estratégia a mudança nos pontos de alavancagem, produzindo um efeito no sistema, de 

modo que favoreça os resultados almejados. Ou seja, atuar para direcionar o sistema para uma 

situação almejada ou mais favorável. 

 

 Formulação da estratégia: 

As competências distintivas das empresas não são quaisquer coisas que elas fazem, e 

sim o que elas podem fazer particularmente bem, de forma distintiva de seus competidores. 

Uma forma de conhecer essas competências é observar por meio dos produtos ou serviços 

oferecidos, quais são habilidades da equipe que proporcionam mais qualidade ou que os 

tornam os produtos ou serviços mais atraentes para o mercado (ANDREWS, 1997).  

Um exemplo da utilidade da compreensão das suas habilidades é o caso da Amazon. 

Ela é uma loja eletrônica bem-sucedida, mas eles perceberam sua excelente capacidade de 

fornecer e manter os serviços na internet com bastante eficiência e eficácia. Observando essa 

competência, eles investiram em um mercado novo, o serviço onde eles fornecem a 

infraestrutura de computadores de modo virtual para serviços em geral na internet. Serviço 

este procurado tanto por empresas pequenas, que podem testar seus produtos contratando o 

serviço por um tempo curto, quanto por empresas bem estabelecidas, que usam o serviço pela 

praticidade e escalabilidade. Assim, a Amazon aproveitou essa oportunidade fantástica devido 

ao fato de conhecer bem a competência que tinha. 
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Figura 6 (2)- Processo de elaboração de estratégia de Andrews 

 

 
Fonte: Adaptado de Andrews (1997) 

 

O processo de elaboração da estratégia econômica é apresentado na Figura 6 (2), 

começando pelo conhecimento das condições e tendências do ambiente externo, para chegar 

às principais oportunidades e ameaças, seguidas da análise interna, buscando pelas 

competências distintivas para saber quais são seus pontos fortes e fracos, cruzando os pontos 

internos e externos e verificando as melhores combinações entre as oportunidades e os 

recursos, encontrando, assim, a chamada estratégia econômica com a escolha dos produtos e 

mercados mais interessantes para a empresa. 

Mintzberg, Ahlstrand e Lampel (1998) agruparam vários autores que tratavam de 

estratégia em 10 grupos, chamados de escolas, sendo elas: escola de design, escola de 

planejamento, escola de positioning, escola de empreendimento, escola cognitiva, escola de 
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aprendizagem, escola de poder, escola cultura, escola ambiental e a escola de configuração. 

Este trabalho segue principalmente a escola de aprendizagem e tem como princípios: 

a) devido à natureza complexa e imprevisível do ambiente organizacional, o 

compartilhamento de conhecimento é a base para a estratégia, portanto a 

formulação das estratégias deve tomar a forma de aprendizado com o tempo; 

b) os líderes também devem aprender junto com a equipe, e esse sistema de troca de 

conhecimento coletivo geralmente demonstra que existem potenciais estrategistas 

na maioria das organizações; 

c) o processo de aprendizagem é emergente, e vem por meio do comportamento de 

pensar retrospectivamente. Portanto, as iniciativas estratégicas devem ser tomadas 

por quem tem capacidade e recursos para aprender; 

d) o papel de liderança se desvincula da concepção da estratégia, mas foca no 

gerenciamento do processo de aprendizado estratégico; 

e) neste sentido, as estratégias aparecem primeiro como padrão de ações passadas, 

depois como planos, e finalmente como perspectivas para guiar o comportamento. 

Tomando por base esses princípios, o foco deste trabalho é desenvolver um método 

de análise partindo do SWOT e do pensamento sistêmico, para explicitar uma informação 

sobre a organização, neste caso apresentadas em forma de mapas para facilitar o 

conhecimento compartilhado. Este conhecimento é um diagnóstico dinâmico e sistêmico da 

situação, que facilita a encontrar e compreender um padrão de ações que podem ser 

sistemicamente ineficientes. E com ajuda deste conhecimento elaborar planos e definir ações 

estratégicas. 

 

2.4  Busca em grafos 

 

Neste trabalho, ainda é imprescindível falar sobre o maior desafio enfrentado no 

desenvolvimento do software de suporte ao método, a busca pelos arquétipos sistêmicos. Os 

dados coletados para realizar a busca são as variáveis do sistema e as relações entre elas, 

dados que se assemelham em estrutura com um grafo direcionado, onde as variáveis são os 

vértices e as relações são as arestas. Como dito anteriormente, os arquétipos são formados por 

circuitos interligados, portanto a tarefa inicial dessa busca é exatamente a procura por 

circuitos dentro dos grafos. 
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Grafos são estruturas de dados presentes em centenas de problemas computacionais 

interessantes, portanto algoritmos para trabalhar com eles são fundamentais (CORMEN et al., 

2002). Podem-se definir os grafos como um conjunto de vértices, elementos primitivos, e um 

conjunto de arestas que ligam estes vértices. Uma rede social, por exemplo, pode ser tratada 

como um grafo, onde os usuários são os vértices e as ligações entre eles são as arestas. 

Em princípio, essas arestas são apenas uma ligação entre os vértices, portanto neste 

trabalho é utilizada uma variação dos grafos em que as arestas têm direção, e este tipo de 

grafo é chamado direcionado. Voltando ao exemplo da rede social, existem duas diferentes 

formas de ligações entre os usuários neste tipo de rede. Em uma delas é necessário um 

consenso dos usuários para confirmar o laço, portanto uma ligação onde se pode abstrair a 

direção. Na outra, é possível apenas “seguir” outro usuário, tendo acesso às informações dele 

sem a necessidade da volta, uma relação desproporcional e sem necessidade de consenso, 

portanto uma relação que tem a definição de direção de forma clara. E neste trabalho as 

relações entre as variáveis também pode ser desproporcional, quando, por exemplo, uma 

variável influencia a outra, mas sem ser influenciada de volta. 

Neste contexto, é interessante falar sobre dois tipos de algoritmos que serão usados 

bastante no processo: (1) verificação de grafo fortemente conectado, ou seja, se todos os 

vértices fazem parte de circuitos, e (2) busca por circuitos dentro do grafo. 

A verificação de grafo fortemente conectado tem como respostas uma lista com 

subgrafos fortemente conectados, ou seja, se o grafo todo é fortemente conectado, o retorno 

será o próprio grafo, caso contrário o grafo é dividido em subconjuntos disjuntos de vértices 

com suas respectivas relações (TARJAM,1972). Este resultado é importante tanto para a 

análise sistêmica quanto para a busca por circuitos. Na análise, é interessante para verificar no 

sistema se existe um conjunto de variáveis que não está ligado a outro conjunto, ou que um 

conjunto apenas causa o outro, mas não é causado por nenhuma variável do outro. 

Encontrar um conjunto de variáveis isolado dos demais conjuntos, sem nenhuma 

relação, é algo raro de acontecer, e provavelmente foi causado por uma falha na coleta, seja 

das variáveis, por colocar elementos tão distintos como participando de um mesmo sistema, 

ou das relações, pois se as variáveis todas fazem parte de um sistema, é muito provável que 

exista ao menos uma relação entre os grupos. 

Por outro lado, encontrar um conjunto de variáveis que apenas causa variáveis de 

outro conjunto é relativamente comum. Como no contexto de realizar a análise sistêmica a 

partir de uma análise SWOT, as variáveis externas provavelmente não serão causadas por 
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variáveis internas. Como uma pequena empresa de varejo, que, por mais que se esforce, 

dificilmente vai provocar algum efeito relevante sobre a economia ou o mercado em um nível 

nacional, mas esses elementos externos certamente provocam efeitos sobre variáveis internas 

dessa empresa. 

Caso os dados não configurem um grafo fortemente conectado, as buscas por 

arquétipos devem ser feitas em cada parte isoladamente, pois não irá existir nenhum arquétipo 

ligando tais variáveis, já que não existem circuitos entre elas. Essa prática reduz a quantidade 

de informação a ser analisada e, consequentemente, reduz o tempo de retorno das buscas. 

Já a busca por circuitos, como será apresentada nesta dissertação, carecerá de uma 

série de adaptações para ser devidamente usada. Uma das adaptações será devido às relações 

serem classificadas como relações de mesmo sentido ou de sentido oposto, podendo gerar 

circuitos de reforço ou de balanceamento e caminhos de ampliação ou redução. Outro fator é 

considerar como os arquétipos são usados para ilustrar a situação de forma mais didática: não 

faz muito sentido procurar circuitos com muitas variáveis, portanto geralmente podem-se 

restringir as buscas a circuitos e caminhos com até 5 variáveis. 

Uma prova da complementariedade dos algoritmos, é que nos algoritmos usados para 

a busca dos circuitos, como os apresentados por Tiernan (1972), Tarjan (1972) e Johnson 

(1975), é imprescindível que o grafo de entrada no algoritmo seja fortemente conectado, para 

evitar trabalho desnecessáio. 

As buscas em gafos geralmente podem ser classificadas pela ordem em que os 

vértices são visitados, divididos em duas abordagens: a busca em largura e a busca em 

profundidade. Em ambos os algoritmos a busca começa por um dos vértices e continua pelos 

vértices que possuem uma aresta em comum com este. Um conceito importante é o nível da 

busca que é dado pela quantidade de arestas entre o vértice raiz e o vértice analisado. Na 

busca em largura, os vértices são analisados mantendo o nível da busca balanceado, ou seja, 

para chegar ao segundo nível, primeiro são visitados todos os vértices do primeiro nível. 

Enquanto na busca em profundidade cada iteração é feita com um vértice de um nível a mais, 

seguindo o primeiro caminho até encontrar um ponto de interrupção, geralmente um vértice 

repetido, e assim voltar um ou mais níveis até encontrar um caminho a ser explorado. 
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3  METODOLOGIA 

 

Neste capítulo faz-se um apanhado dos passos realizados ao longo deste projeto, 

desde as perguntas a serem respondidas e o que foi feito para respondê-las. 

Para este trabalho, foram executados basicamente quatro grandes passos: a revisão da 

literatura, o desenvolvimento do método de Análise de SWOT e a Compreensão Sistêmica, o 

desenvolvimento do aditivo do software utilizado em uma parte do método, e, como um 

primeiro teste, uma aplicação deste método.  

A revisão da literatura foi feita de forma exploratória, abordando: (1) o planejamento 

estratégico, para entender a finalidade do método de análise proposto, e (2) análise SWOT e 

(3) pensamento sistêmico como os meios em que se baseia o método proposto. Ainda foi 

acrescentado na revisão da literatura um tópico sobre a busca em grafos, que emergiu durante 

a produção do software. 

Não será detalhado o processo de desenvolvimento do software, pois apenas foram 

adicionados alguns requisitos para atenderas necessidades do método proposto, estando 

descrito junto com o desenvolvimento do método. 

 

3.1  Desenvolvimento do método 

 

Como defendido anteriormente a proposta deste trabalho é desenvolver um método 

de elaborar estratégias para organizações que comtemple os conceitos da análise SWOT e do 

pensamento sistêmico. Começando a pesquisar, de forma exploratória, sobre planejamento 

estratégico e intervenção utilizando o SWOT, ou o pensamento sistêmico, ou ambos. E a 

partir da pesquisa, então responder algumas perguntas-chave sobre este método:  

a) quais são as saídas esperadas e como consegui-las? 

b) quantas e quais são as atividades a serem realizadas? 

c) quem deveria participar destas atividades? 

d) quais ferramentas seriam utilizadas? 

Começando por “Quais são as saídas esperadas e como consegui-las?”, tomaremos 

como base a definição de estratégia de Henry Mintzberg (1998) e de intervenção eficaz de 

Chris Argyris (1970).  

Pela definição de estratégia de Mintzberg, podemos considerar principalmente duas 

formas: a Estratégia Realizada e um Plano Estratégico, ou seja, uma compreensão de como 
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tem sido as tomadas de decisão e um plano para as decisões futuras. Outro ponto abordado 

por Mintzberg é a análise das escolas de estratégia, que neste trabalho optamos por seguir a 

escola de Aprendizagem, que tem Chris Argyris e Peter Senge como principais colaboradores. 

Ou seja, esta escola coloca o aprendizado como um dos principais objetivos estratégicos. 

Como parte dos resultados esperados, também está o atendimento das exigências 

básicas de uma intervenção eficaz, de acordo com os princípios de Chris Argyris (1970) que 

são: a geração de informação válida e útil, a decisão livre e informada, e o comprometimento 

interno. Estas exigências não estão formalmente ou explicitamente detalhadas no método, mas 

para que o método seja aplicado da melhor forma, é preciso que tais princípios estejam 

embutidos e que a análise do contexto compreenda da melhor forma possível estas três 

exigências básicas da intervenção eficaz. 

De forma resumida, os principais resultados do método desenvolvido é compreender 

de modo sistêmico a situação que a organização se encontra, com ajuda dos arquétipos 

sistêmicos, e assim, diagnosticar as estratégias já utilizadas e porque parte delas não foi tão 

bem sucedida quanto o esperado. Utilizando a informação produzida e o conhecimento dos 

pontos de alerta e de alavancagem dos arquétipos para então elaborar as ações estratégicas de 

forma mais bem informada. 

No segundo ponto, “Quantas e quais são as atividades a serem realizadas?”, 

partimos dos objetivos para definir as atividades a serem executadas, que foram divididas em 

duas etapas: um diagnóstico da situação, seguido de um momento de elaboração das 

estratégias. 

Na própria análise do SWOT tradicional, o levantamento dos elementos que o 

compõem é uma forma de compreender melhor a situação, ou seja, no nosso caso, tal análise 

faz parte da primeira etapa, de levantamento de informações. Enquanto técnicas criativas para 

a elaboração das estratégias, como a matriz SWOT tradicional, são equivalentes em finalidade 

à segunda etapa, de elaboração de estratégias. 

No nosso método a primeira etapa de levantamento de informações começa com a 

Análise SWOT, seguida da análise das relações entre as variáveis do SWOT e a extração de 

arquétipos e mapas sistêmicos. E segunda etapa, de elaboração de estratégias, utiliza as 

informações produzidas para a definição das estratégias para atuar sobre os pontos de 

alavancagem do sistema.  

O que nos leva a terceira pergunta “Quem deveria participar destas atividades?”. 

Voltando para as condições básicas da intervenção eficaz de Chris Argyris (1970), a 
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participação de todos os que serão responsáveis pela decisão e por colocar em prática as ações 

definidas no planejamento é imprescindível, pois para manter o comprometimento interno dos 

responsáveis é preciso que eles participem do planejamento, sendo responsáveis também pela 

tomada de decisão, assim como é preciso que participem da coleta de informação anterior à 

tomada de decisão. 

Na pesquisa de Hill e Westbrook (1997) o SWOT tem sito realizado basicamente de 

três formas: (1) um gerente sênior fez a análise sozinho ou o consultor fez a análise depois de 

uma entrevista com esse gerente sênior, (2) um conjunto de gerentes sêniores faz 

individualmente suas listas e depois há um encontro para a definição consensual de uma lista 

com as variáveis, e (3) sendo feita por um ou mais encontros com os gerentes, tendo cada um 

deles voto e participação. Seguindo o principio de Chris Argyris (1970), a segunda e terceira 

forma proporcionam melhores condições para uma intervenção eficaz. 

E por fim “Quais ferramentas seriam utilizadas?” partindo da coleta das 

informações do SWOT até a criação dos mapas e arquétipos sistêmicos, existe muita 

informação a ser levada em conta. Pois pensar sistemicamente é pensar no todo, não apenas 

nas partes, mas também em suas interações para caracterizar este todo, podendo no caso ser 

utilizada uma técnica mais exploratória como a de Sherwood (2002). Mas na sequência deste 

trabalho seguiremos utilizando a matriz sistêmica utilizada por Valença (1999a), devido a sua 

completude na coleta de informação, por analisar as relações entre cada par de variáveis, 

garantindo uma informação que pode ser armazenada e utilizada ou expandida 

posteriormente. 

Por sua vez, o uso da matriz sistêmica requer o uso de software especialista para 

trabalhar com tanta informação, como dito anteriormente, a quantidade de relações é 

exponencial em relação ao número de variáveis. Por exemplo, com 10 variáveis teríamos 90 

relações sendo impossível raciocinar com todas elas ao mesmo tempo para compreender todas 

as estruturas formadas por elas. Para esta dissertação foram implementados alguns requisitos 

no Software Syslogic, em parceria com Valença e Associados, para atender melhor o método 

proposto. O software SysLogic é o sucessor de um outro software desenvolvido por V&A, em 

1990, o SimModel, que possuía os mesmos princípios e usava como base a matriz sistêmica e 

a extração de arquétipos a partir dela. As diferenças entre os softwares para justificar a 

mudança de nome estão em vários pontos: (1) linguagem de programação utilizada, (2) 

migração do desktop para web, (3) integração com a plataforma sistêmica V&A, 

possibilitando reuso de código e unidade gráfica, (4) produção de vários tipos mapas e 
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arquétipos com estrutura mais flexível, (5) possibilidade de classificação diferenciada das 

variáveis e (6) divisão da matriz em partes baseada na classificação das variáveis. Estas 

mudanças possibilitaram a utilização do método SWOT Sistêmico no Syslogic, assim como 

para outras formas de classificação e coleta de variáveis. 

A segunda etapa proposta aqui, de produzir um plano de ações a partir das 

informações coletadas na análise, não é contemplada pelo SysLogic que  é utilizado entre a 

coleta de variáveis e relações até a extração  dos arquétipos. Em V&A se estuda a 

possibilidade de criação de uma ferramenta complementar para facilitar a produção deste 

plano de ação baseado nos mapas e arquétipos sistêmicos. Esta nova ferramenta seria 

complementar e não necessariamente embutida, devido a existência de outros softwares que 

também produzem arquétipos, mesmo sem o uso da matriz sistêmica. 

 

3.2  Aplicação 

 

Terminada a produção do método, melhor descrito em detalhes no capítulo 4, 

passamos para a etapa de aplicação do mesmo. Nesta etapa decidimos utilizar alguma análise 

SWOT publicada e realizar a etapa sistêmica a partir das variáveis já coletadas.  

Para isso foi realizada uma pesquisa exploratória por artigos com análises SWOT 

que apresentaram as listas de variáveis utilizadas no processo, e com uma quantidade de 

variáveis compatíveis com o método. Pois alguns artigos não puderam ser utilizados, por não 

apresentar as variáveis em forma de lista, mostrando apenas uma descrição do contexto em 

forma de texto corrido, enquanto outros tinham duas ou três variáveis em cada item do 

SWOT, o que não possibilitaria a produção de arquétipos. Nesta pesquisa, dentre os artigos 

compatíveis, o de Dyson (2004) foi o escolhido de forma arbitrária por ser o planejamento de 

uma universidade, tornados o processo e os resultados abertos para consulta pública.  

Após a utilização do artigo de Dyson, foi encontrado o planejamento estratégico da 

UFPE 2013-2027, em forma de um folder de comunicação também aberto para consulta 

pública, que apresentou uma análise SWOT que atendia os pré-requisitos para o teste do 

SWOT sistêmico. Sendo então selecionadas para o teste, duas análises SWOT de 

planejamentos de universidades. 

Nestes testes as variáveis foram adaptadas, sendo escritas em forma de substantivos 

para a coleta mais natural das relações, e no caso do artigo as variáveis também foram 

traduzidas. Com a lista de variáveis, em dupla com o professor Antônio Carlos Valença, 
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foram produzidas as relações entre as variáveis. Com as variáveis e relações, utilizamos o 

software SysLogic para criar os mapas e arquétipos sistêmicos. 

 Por fim, os mapas e arquétipos gerados foram utilizados para classificar as ações 

propostas inicialmente, basicamente combinando as variáveis mais críticas apresentadas nos 

mapas e verificando as estratégias que atuam sobre estas variáveis. Ou verificando se alguma 

dentre as variáveis sistemicamente mais relevantes não estavam sendo bem atendidas no 

plano de ação. No planejamento da Warwick (DYSON, 2004), foi apresentada uma tabela 

com as relações entre cada variável e as ações propostas, sendo então verificadas se todas as 

variáveis sistemicamente relevantes estavam contempladas e o percentual de ações que atuam 

sobre estas variáveis. No caso do planejamento da UFPE, a relação entre as variáveis e as 

ações não foi explicitada na publicação, e mais uma vez em dupla com o professor Antônio 

Carlos Valença, foram definidas tais relações e em seguida realizado o processo semelhante 

ao realizado no planejamento da Warwick.  
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4  ANÁLISE SWOT SISTÊMICA 

 

O método proposto visa realizar uma análise sistêmica tendo como ponto de partida 

as informações obtidas em uma análise convencional ou padrão de SWOT. Desta forma, 

aproveitando o amplo conhecimento dos atuais praticantes e a simplicidade de compreensão 

do modelo atual do método SWOT, objetiva-se tomar isso por base para facilitar a 

compreensão da primeira fase de coleta que, posteriormente, leva a uma análise sistêmica. 

Aproveitou-se a classificação convencional das variáveis em uma das quatro categorias 

(força, fraqueza, oportunidade e ameaça), de modo a dar sequência aos procedimentos 

inovadores que vamos sugerir nesta dissertação. O propósito é obter, como resultado, um 

enriquecimento da leitura das variáveis e seus inter-relacionamentos, com um grau de 

complexidade e de precisão, superiores aos atuais processos convencionais do método do 

SWOT. Isso será feito agora, complementando os resultados convencionais com o acréscimo 

de mapas e arquétipos sistêmicos, de modo a ilustrar as influências reciprocas das variáveis 

entre si. 

O método deve ser aplicado em conjunto, reunindo tanto a pessoa ou grupo 

responsável pela tomada de decisão, assim como os responsáveis pela implementação desta 

decisão, possibilitando, desta forma, a geração de mais informação útil e registrando apenas 

as informações validadas pelo grupo, além de possibilitar a tomada de decisão de forma mais 

lúcida, com a ajuda da informação útil e validada coletivamente, como também facilitando o 

comprometimento dos membros do grupo com as ações a serem realizadas, por participarem 

da geração e do conhecimento em consenso das informações que direcionaram as ações. 

Outro ponto importante para o método SWOT sistêmico é a necessidade do uso de 

software para facilitar o processo de coleta e da análise sistêmica, isso devido à dificuldade 

humana de raciocinar simultaneamente com uma grande quantidade de informação, pois o 

processo prevê informar a relação de cada variável com todas as outras, fazendo com que o 

número de relações fique na ordem do quadrado do número de variáveis. Portanto, o software 

SysLogic torna o processo muito mais rápido e preciso, fornecendo um roteiro dinâmico de 

atividades, baseado nas informações já coletadas. Este software tende a facilitar a busca de 

arquétipos sistêmicos com base nas variáveis e relações coletadas, verificando a existência 

deles, assim como ajudando a encontrar os arquétipos mais relevantes, quando a quantidade 

de arquétipos for muito grande. 
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4.1  Análise SWOT 

 

A primeira etapa do processo é semelhante à análise SWOT padrão ou convencional, 

coletando informações segundo as quatro categorias previstas: pontos fortes, pontos fracos, 

oportunidades e ameaças.  

Cada item coletado aqui é chamado de variável do sistema, porque estes itens podem 

variar, aumentando ou diminuindo com o tempo. Por exemplo, um ponto forte pode ser a 

qualificação da equipe, que pode aumentar com algum tipo de treinamento ou com a entrada 

de pessoas mais experientes na equipe ou pode diminuir com a saída de integrantes 

experientes ou com uma defasagem da equipe ao não se atualizar com técnicas mais novas. 

A coleta do SWOT é facilitada pelas seguintes perguntas: 

a) quais são as principais Forças competitivas que favorecem um desempenho 

diferenciado? (Competências, bens tangíveis e intangíveis, saberes, 

procedimentos, domínios de negócios); 

b) quais são as principais Fragilidades competitivas que obstruem ou impedem um 

desempenho diferenciado? (Deficiências ou ausências de competências, bens 

tangíveis e intangíveis, saberes, procedimentos, domínios de negócios); 

c) quais são as Oportunidades ambientais com maior probabilidade de acontecer ou 

maior impacto no negócio? (Tendências econômicas, políticas, culturais, 

comportamentais); e, 

d) quais são as Ameaças ambientais com maior probabilidade de acontecer ou maior 

impacto no negócio? (Tendências econômicas, políticas, culturais, 

comportamentais). 

Cada uma das perguntas pode e deve ter mais de uma resposta, mas é importante que 

o número de variáveis coletadas seja controlado, para evitar os extremos com muitas ou 

poucas respostas em cada item, pois poucas variáveis podem gerar uma análise sistêmica 

muito simples ao ponto de não ter estruturas arquetípicas e mapas pouco relevantes. Do 

mesmo modo, muitas variáveis podem tornar a segunda etapa muito extensa. Como foi dito 

anteriormente, um número de variáveis influencia diretamente na quantidade de relações 

sistêmicas, e com um aumento exponencial, sendo recomendando entre 5 e 10 variáveis, 

exclusivas entre si, por categoria. 

Outras técnicas para a coleta das variáveis do SWOT podem ser usadas, desde que o 

número de variáveis coletadas seja compatível com o trabalho da segunda etapa. Inclusive a 
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aplicação deste método, apresentada no capitulo 4, foi feita com base em duas análises SWOT 

realizadas anteriormente, por duas equipes e coletadas de formas diferentes. 

 

4.2  Análise sistêmica 

 

Com as variáveis do sistema já coletadas na etapa anterior, para a análise sistêmica 

restam dois tipos de atividades: a coleta de relações entre as variáveis e a geração de 

arquétipos e mapas baseados nas variáveis e relações no sistema. 

 

4.2.1 A coleta das relações 

 

Como dito anteriormente, serão coletadas informações sobre as relações entre cada 

variável com as demais, mas sem a necessidade de relacionar a variável com ela mesma, 

resultando um total de relações igual ao número de variáveis elevado ao quadrado menos a 

quantidade original de variáveis. 

Devido à quantidade de relações razoavelmente grande e à existência de uma 

classificação prévia das variáveis em quatro grupos, essa atividade será feita em partes. A 

quantidade de relações analisadas é exatamente a mesma, caso se faça uma única matriz de 

inter-relações ou caso se façam múltiplas matrizes relacionadas entre si. Assim, é possível 

dividir o trabalho em etapas, realizando-o em partes com várias matrizes e com mais de uma 

equipe, onde cada equipe faz uma parte dos cálculos das relações. A divisão em matrizes 

tende a facilitar o entendimento das variáveis e suas inter-relações por categoria, mantendo-se 

a precisão da lógica sistêmica de todo o processo. 

A divisão pode ser feita arbitrariamente em duas ou mais partes e depois preencher 

as relações entre as variáveis de um conjunto com outro. Por exemplo, fazer as relações entre 

as variáveis que representam força competitiva, depois as fraquezas internas e em seguida as 

relações entre as forças e as fraquezas.  

No método proposto, será aproveitada a classificação anterior, dividida em sete 

etapas com o relacionamento entre: (1) os fatores internos e positivos, (2) os fatores internos 

negativos, (3) as oportunidades, (4) as ameaças, (5) junção dos fatores internos positivos e 

negativos, (6) a junção das oportunidades e as ameaças, (7) e, por fim, o cruzamento das 

variáveis internas com as externas. A Figura 7 (4) a seguir ilustra a divisão da matriz de 
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relações nas sete partes, onde S1, S2 e Sn são pontos fortes; W1, W2 e Wn são pontos fracos; 

O1, O2 e On são oportunidades; e T1, T2 e Tn são ameaças. 

 

Figura 7 (4)-Matriz dividida nas 7 etapas 

 

 
 

Fonte: Elaborado pelo autor (2014) 

 

Como se pode ver na Figura 7 (2), as etapas 5, 6 e 7 são bem maiores que as demais, 

mesmo sendo feitas de forma complementar às etapas anteriores, não se repetindo nenhum 

trabalho. Para casos com um número de relações muito grande, nessas três últimas etapas, é 

possível remover algumas das variáveis utilizadas nas etapas anteriores. Só é recomendado 

remover as variáveis que tiveram pouquíssimas relações nas etapas anteriores e o grupo 

confirme a tendência de poucas relações daquela variável. 

 
Tabela 2 (4)- Equação e simulações da quantidade de relações 

 
 

Equação 
10 variáveis em 

cada item SWOT 

5 variáveis em 

cada item SWOT 

Etapa1 S*(S-1) 90 20 

Etapa2 W*(W-1) 90 20 

Etapa3 O*(O-1) 90 20 
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Equação 

10 variáveis em 

cada item SWOT 

5 variáveis em 

cada item SWOT 

Etapa4 T*(T-1) 90 20 

Etapa5 (S+W)
2 
- (S

2
 + W

2
) 200 50 

Etapa6 (O+T)
2 
- (O

2
 + T

2
) 200 50 

Etapa7 (S+W+O+T)
2 
- ((S+W)

2
+(O+T)

2
) 800 200 

Fonte: Elaborado pelo autor (2014) 

 

Na  

Tabela 2 (4) acima é apresentada a equação para calcular a quantidade de relações 

em parte do trabalho, assim como a simulação com 10 e com 5 variáveis em cada um dos 

itens do SWOT. Na equação as letras S, W, O e T representam o número de variáveis em cada 

item. Essa precisão na quantidade de relações não é necessária durante o trabalho, mas serve 

bem de ilustração para quem está guiando o trabalho ter um esforço de controle do número de 

variáveis, pois pode aumentar muito a quantidade de trabalho a ser realizado. 

Para cada relação entre pares de variáveis o grupo deve classificar segundo três 

critérios: se a relação existe e qual o sentido, a probabilidade e o impacto dessa relação. Em 

cada par de variáveis existe a possibilidade de duas relações, a influência da primeira sobre a 

segunda e a influência da segunda sobre a primeira. Cada relação é independente, podendo 

entre duas variáveis ter relações classificadas igualmente ou completamente diferentes. 

Uma variável pode ser indiferente à outra, ou seja, aumentando ou diminuindo, uma 

não tem interferência direta dela sobre a outra. Mas no caso de uma variável ter influência 

direta sobre a outra, por exemplo, A influencia B, esta influência pode ser: (1) de mesmo 

sentido, ou seja, quanto mais aumenta A mais aumenta B e quando diminui A também 

diminui B, e (2) de sentido oposto, quanto mais aumenta A mais diminui B e quando diminui 

A aumenta B. A representação gráfica das relações é convencionada em forma de seta, onde 

as relações de mesmo sentido são representadas por setas azuis e as relações de sentido oposto 

são representadas por setas vermelhas. 

As relações também podem ser classificadas pela probabilidade de ocorrência e o 

impacto. Para os testes, serão usadas as classificações de relações do SysLogic: Probabilidade, 

Condição e Determinação. Portanto, essas três categorias englobam de forma crescente os 

critérios de probabilidade de ocorrência e impacto da relação, e, por exemplo, a relação de 

determinação equivale à probabilidade ao impacto de 100%, e por esse motivo determinação 

acaba sendo pouco utilizado. 
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4.2.2 Geração de arquétipos e mapas sistêmicos 

 

Após a conclusão de definição das relações, encerra-se toda a parte de coleta com o 

grupo. Como esta etapa requer maior conhecimento do pensamento sistêmico e das estruturas 

arquetípicas, ela fica sob a responsabilidade da equipe que está organizando a intervenção. 

Neste momento, precisa-se procurar pelos mapas e estruturas arquetípicas mais relevantes da 

situação.  

A estrutura de dados aqui, agora, é representada por um grafo direcionado e com 

outros valores associados, onde os nós do grafo são as variáveis do sistema coletadas por 

meio da análise SWOT, sendo classificada como um ponto forte, uma fraqueza, uma 

oportunidade ou uma ameaça, e as arestas do grafo são as relações entre as variáveis sendo 

classificada pelo sentido, juntamente com a probabilidade e o impacto da relação. 

Portanto, computacionalmente a principal tarefa é procurar pelos circuitos formados 

pelas variáveis e relações dentro do grafo. Esses circuitos têm um peso sistêmico pelo fato de 

representarem um feedback do sistema à qualquer mudança em cada variável, pois 

aumentando uma variável desse circuito, este efeito influencia a variável seguinte até o efeito 

voltar à primeira variável.  

Os circuitos encontrados podem ser classificados de duas formas: os de reforço e os 

de balanceamento. Os circuitos de reforço podem possuir apenas relações de mesmo sentido 

ou um número par de relações de sentido oposto, pois o aumento ou diminuição de alguma 

variável nesse tipo de circuito é sempre ampliado, ou reforçado, ou seja, o sistema produz na 

variável uma influência equivalente a uma relação de mesmo sentido.  

Já os circuitos de balanceamento possuem um número ímpar de relações de sentido 

oposto; portanto, a própria variável, por meio do sistema, exerce sobre si própria uma relação 

de sentido oposto, ou seja, ao se investir em uma variável, ela aumenta e influencia o sistema 

em uma direção que força ela mesma a diminuir, servindo como um freio. Porém, para que se 

perceba o efeito de balanceamento, é preciso seguir pelo circuito mais uma vez, pois essa 

diminuição na mesma variável passa pelo sistema que devolve um estímulo que a faz voltar a 

aumentar. 

Os arquétipos sistêmicos, apresentadas por Peter Senge (1990), são formados por 

dois ou mais desses circuitos ligados entre si. Ou seja, após encontrar os circuitos mais 

relevantes do sistema, é preciso verificar se alguns desses se encaixam de forma que montem 

arquétipos. 
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Para cada arquétipo, o sistema procura a estrutura no grafo e caso encontre mais de 

uma ele apresenta os arquétipos encontrados ordenados pela intensidade e probabilidade das 

relações e o peso das variáveis.  

Para o SWOT sistêmico, é interessante procurar os arquétipos por grupos de 

variáveis, por exemplo, procurar os arquétipos apenas com as variáveis internas (pontos fortes 

e pontos fracos) ou apenas com as variáveis externas (ameaças e oportunidades).  

Muito provavelmente alguns desses arquétipos não serão comumente encontrados 

devido ao tipo de coleta inicial de variáveis do sistema (por meio do SWOT), como por 

exemplo, o arquétipo de escalada, que é representado por ações de ameaças e reações entre 

dois concorrentes, muito embora, normalmente não se busca focar em ações e ameaças de um 

concorrente específico.  

A quantidade de arquétipos encontrados por grafo é imprecisa, afinal de contas, o 

processo procura pelas estruturas dentro do sistema, e, portanto, se o grafo não contém 

nenhuma das estruturas, o sistema não terá retorno algum para esse tipo de mapa. Nesses 

casos, provavelmente a escolha das variáveis ou o preenchimento das relações não foi preciso. 

Do mesmo modo, existe a probabilidade de encontrar muitas variações de um tipo de 

arquétipo com apenas poucas alterações, como a substituição de uma ou duas variáveis em um 

mapa, que finda mudando o mapa, mas apresentado a mesma dinâmica, com os mesmos 

pontos de alerta e alavancagem. Para esses casos é possível editar o mapa manualmente e 

colocando mais algumas variáveis e relações no mapa para ele conter as estruturas de vários 

arquétipos em um só mapa. Claro que essa junção de estruturas só deve ser feita caso as 

estruturas semânticas, produzidas pela ampla combinação de variáveis, não apresentem 

flutuação tal que distorça o sentido a ser comunicado. 

Por fim, o resultado do SWOT sistêmico diferencia do tradicional ou convencional 

por conter mapas sistêmicos que servem de diagnóstico da situação com indicações dos 

principais pontos de reversão e pontos de alavancagem do sistema, pontos estes onde as ações 

estratégicas tomadas terão maior efeito no sistema. Esses mapas sistêmicos são 

esclarecedores, pois todas as informações que ele contém já eram conhecidas pela equipe de 

trabalho, mas, provavelmente, não estavam organizados de tal forma. Portanto, todas as 

pessoas reconhecem cada relação e variável colocada no mapa, mas cada mapa tem um 

conteúdo que possivelmente era desconhecido antes da análise. 
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5  APLICAÇÃO DO MÉTODO 

 

Para aplicar a Análise SWOT Sistêmica, foram escolhidos dois planejamentos que 

utilizaram a análise SWOT no processo, seguido de outros métodos de auxílio à decisão para 

escolha da estratégia a ser seguida. 

O primeiro foi o planejamento estratégico da University of Warwick, publicado por 

Dyson (2004) e o segundo foi o planejamento estratégico da UFPE, de 2013 (documento de 

circulação pública na UFPE). 

Ambas as aplicações foram realizadas com base nas variáveis do SWOT dos 

planejamentos já realizados, e em seguida foram realizadas análises sistêmicas com as 

variáveis apresentadas nas duas situações. Os dois processos foram realizados com o suporte 

do software SysLogic e contando com a participação do professor Antônio Carlos Valença 

como dupla responsável pelas relações de lógica sistêmica, portanto, a análise feita é uma 

representação do modelo mental dos pesquisadores deste trabalho e não das pessoas das 

instituições analisadas. 

 

5.1  Warwick 

 

Como o planejamento usado como base foi feito no ano 2002, a análise feita serve 

apenas para comparar os resultados obtidos com os originais, portanto sem nenhuma 

pretensão de que esta peça tenha alguma serventia prática para o planejamento atual da 

universidade.  

Nesta análise, houve uma dificuldade inicial de entendimento das variáveis 

apresentadas, algumas com siglas que culturalmente para os autores não precisavam de 

explicação, mas para os pesquisadores não estavam claras e não possuíam legenda ou 

definição. 

Para realizar a análise sistêmica, foi necessário fazer algumas adaptações sobre as 

variáveis originais, como a substantivação de alguns verbos, a retirada de quantificadores e a 

colocação em negativo da redação do texto de algumas variáveis apresentadas como ruins, 

mas que tinham texto positivo, além do risco natural da tradução. O Quadro 2 (5) apresenta a 

relação dos Pontos Fortes originais e modificados, de igual modo o Quadro 3 (5), para os Pontos 

Fracos, o Quadro 4 (5) para as Oportunidades e o Quadro 5 (5) para as Ameaças. 
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Quadro 2 (5)-Pontos fortes originais e modificadas do SWOT da Warwick 

 
Pontos Fortes 

Texto original Texto modificado 

Income generation capacity Capacidade de geração de renda 

Warwick Brand Marca da Warwick 

Research Pesquisa 

Land Terreno 

Staff morality and loyality Moralidade e lealdade da equipe 

Student quality Qualidade dos estudantes 

Dynamism Dinamismo 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2014) 

 

Quadro 3 (5)- Pontos fracos originais e modificadas do SWOT da Warwick 

 

Pontos Fracos 

Texto original Texto modificado 

Few endowments Poucas dotações 

Science base Deficiência na base cientifica 

Lack of external clout Falta de patrocínio 

Complacency Complacência 

Arrogancy Arrogância 

Strains of Expansion Esforço excessivo de expansão 

Communication Deficiências nas comunicações 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2014) 

 

Quadro 4 (5)- Oportunidades originais e modificadas do SWOT da Warwick 

 

Oportunidades 

Texto original Texto modificado 

Demand for CPD Demanda par o desenvolvimento profissional contínuo 

Entrepreneurial climate Clima político empreendedor 

Technological developments / 

Internet 
Desenvolvimento tecnológico e uso da internet 

Brand status Status da marca 

Strategic alliances Alianças estratégicas 

China Mercado da China 

Fund raising prospectus Prospecção para recebimento de fundos 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2014) 

 

Quadro 5 (5)- Ameaças originais e modificadas do SWOT da Warwick 

 
Ameaças 

Texto original Texto modificado 

Declining government funding Declínio dos fundos públicos 

The internet 

(esta variável foi retirada por ser igual à 

oportunidade e sem detalhamento do lado 

negativo desta variável multidimensional,) 

Competition Competição 
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Ameaças 

Texto original Texto modificado 

Decline in media profile 
Deficiência no perfil de meios de 

comunicação 

Career prospects in HE Prospectos de carreira na educação superior 

Cumber some decision making Tomada de decisão confusa/lenta 

Targeted government founding Fundos governamentais dirigidos/focados 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2014) 

 

A coleta das relações foi feita em 2 etapas. Primeiramente, avaliando as relações 

entre as variáveis dentro de cada grupo: 

a) cruzamento dos pontos fortes; 

b) apenas pontos fracos; 

c) apenas oportunidade; 

d) apenas ameaças. 

Após essa primeira etapa, as variáveis mais impactantes em cada subsistema foram 

selecionadas levando em consideração o peso hologramático. Ou seja, as variáveis com mais 

relações em cada sistema prosseguiram para realizar o cruzamento entre os grupos. Nessa 

segunda etapa, todas as relações foram sempre com uma variável de um grupo com uma 

variável de outro, pois as relações internas já haviam sido definidas, sendo realizadas as 

seguintes matrizes: 

a) pontos fortes com pontos fracos (chamado de ambiente interno); 

b) ambiente interno com oportunidades; 

c) ambiente interno com ameaças; 

d) ameaças com oportunidades (chamado de ambiente externo)e 

Nas Tabelas 3, 4, 5 e 6 (5) a seguir são apresentadas as variáveis ordenadas pelo peso 

hologramático. Como dito anteriormente, esse peso se refere à quantidade e intensidade das 

relações da variável. Portanto, estas variáveis estão ordenadas pelo peso que elas têm no 

sistema. Este peso é utilizado para direcionar a busca pelos arquétipos e ordenar aqueles 

encontrados pelo peso do conjunto de variáveis que os compõe. 

 

Tabela 3 (5)- Pontos fortes com pesos do SWOT da Warwick 

 

Pontos fortes Peso 

Dinamismo 9 

Pesquisa 8,4 

Moralidade e lealdade da equipe 4,8 

Qualidade dos estudantes 4,65 
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Pontos fortes Peso 

Marca da Warwick 4,1 

Capacidade de geração de renda 2,75 

Terreno 0,65 

Fonte: Elaborado pelo autor (2014) 

 

Tabela 4 (5) - Pontos fracos com pesos do SWOT da Warwick 

 
Pontos Fracos Peso 

Falta de patrocínio 10,05 

Poucas dotações 9,7 

Deficiência na base cientifica 8 

Complacência 7,65 

Esforço excessivo de expansão 7 

Deficiências nas comunicações 6 

Arrogância 4,65 

Fonte: Elaborado pelo autor (2014) 

 
Tabela 5 (5)- Oportunidades com pesos do SWOT da Warwick 

 

Oportunidades Peso 

Clima político empreendedor 9,3 

Alianças estratégicas 8,95 

Prospecção para recebimento de fundos 8,3 

Demanda por desenvolvimento profissional contínuo 7,95 

Desenvolvimento tecnológico e uso da internet 6,85 

Status da marca 1,7 

Mercado da China 1,3 

Fonte: Elaborado pelo autor (2014) 

 
Tabela 6 (5)- Ameaças com pesos do SWOT da Warwick 

 

Ameaças Peso 

Fundos governamentais dirigidos/focados 9,85 

Competição 8,65 

Declínio dos fundos públicos 7,65 

Deficiência no perfil de meios de comunicação 0,7 

Prospectos de carreira na educação superior 0,7 

Tomada de decisão confusa/lenta 0,7 

Fonte: Elaborado pelo autor (2014) 

 

Realizada a etapa de definição das relações, foram gerados os mapas com as 

variáveis do ambiente interno e externo, ambos divididos em variáveis favoráveis e 

desfavoráveis. Em seguida foi feita a busca dos arquétipos nessa matriz. No SysLogic, ao 

procurar as estruturas, podem ser retornados vários arquétipos com o mesmo núcleo, portanto 

uma das etapas ainda necessária é a combinação manual dos arquétipos semelhantes em um 

mapa só, assim como o software pode encontrar estruturas dos arquétipos, porém com pouco 
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sentido ou sentido equivocado e estes precisam ser descartados. Todos estes mapas são 

apresentados na seção a seguir. 

 

5.1.1 Mapas 

 

Nesta seção serão apresentados todos os mapas encontrados na análise sistêmica do 

planejamento estratégico da Warwick. 

Começando pela Figura 8 (5), que apresenta as variáveis do ambiente interno da 

Warwick, onde se podem ver as fraquezas ao lado esquerdo e os pontos fortes ao lado direito. 

Neste mapa, as variáveis no meio, na fronteira, são as que têm maior número de relações com 

as variáveis do outro lado. Portanto, as variáveis: “Poucas dotações”, “Falta de patrocínio” e 

“Complacência” são as que mais têm relação direta com os pontos fortes apresentados aqui, 

assim como o “Dinamismo”, a “Pesquisa” e a “Moralidade e lealdade da equipe” são as 

variáveis do lado positivo com mais relações com os pontos fracos. 

Como era esperado, todas as relações de fronteira são de sentido oposto, portanto 

representadas por setas vermelhas, e, desta forma, todas essas variáveis positivas estão 

reduzindo algumas fraquezas, assim como as fraquezas acabam minando alguns pontos fortes. 

Um ponto curioso neste mapa são as variáveis “Arrogância” e “Esforço excessivo de 

expansão”, pois apenas elas possuem algumas relações de sentido oposto com variáveis do 

mesmo grupo, ou seja, são pontos fracos que são reduzidos com a existência de outros pontos 

fracos, criando, desta forma, alguns circuitos de balanceamento internos. Também se pode ver 

que o “Terreno” foi a variável menos conectada no mapa, o que significa que não vai ser 

modificada facilmente pela outras variáveis apresentadas, assim como não apresenta muita 

influência direta ou relevante sobre as outras variáveis, apresentando uma probabilidade 

apenas de aumentar a variável “Capacidade de geração de renda”. 
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Figura 8 (5)- Ambiente interno da Warwick 

 

 

Fonte: Elaborada pelo autor (2014) 

 

O mapa com as variáveis externas do planejamento da Warwick é representado na 

Figura 9 (5). Neste mapa, as oportunidades estão do lado direito e as ameaças do lado 

esquerdo. Comparando com o mapa do ambiente interno, o ambiente externo possui bem 

menos conexões, logo, as variáveis externas aqui apresentadas têm menos poder de influência 

sobre as outras. Todas as oportunidades só possuem setas azuis para as demais oportunidades, 

assim como as ameaças também possuem apenas relações de mesmo sentido sobre as demais 

ameaças. Um fato curioso é que as relações entre as variáveis de oportunidades com as de 

ameaças possuem mais setas azuis que vermelhas, ou seja, apresentam comportamento 

impreciso, pois uma oportunidade pode gerar uma ameaça, assim como uma ameaça pode 

gerar uma oportunidade. 
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Figura 9 (5)- Ambiente externo da Warwick 

 

 
Fonte: Elaborada pelo autor (2014) 

 

Devido à natureza da coleta de dados, com as variáveis bem polarizadas, ou seja, 

elementos muito favoráveis e elementos muito desfavoráveis, existem muito mais circuitos de 

reforço do que circuitos de balanceamento. Desta forma, o arquétipo de maior frequência é o 

de sucesso ao bem-sucedido, por ser o único formado por apenas circuitos de reforço. Nesta 

situação, há oito arquétipos, sendo seis arquétipos de sucesso ao bem-sucedido e dois de 

limites ao crescimento. 

Os arquétipos de sucesso ao bem-sucedido, aqui encontrados, também apresentam 

outra peculiaridade, um dos circuitos é com variáveis favoráveis e o outro contém apenas 

variáveis desfavoráveis. Desta forma, as recomendações são um pouco diferente das genéricas 

para o tipo de arquétipo, onde naturalmente existem dois aliados, e agora existem duas 

situações conflitantes. Portanto, a recomendação é investir no circuito com variáveis 

favoráveis e ao mesmo tempo reduzir o efeito das variáveis desfavoráveis. Recomendação 

esta que cabe bem para os arquétipos de sucesso ao bem-sucedido apresentados nas Figuras 

10 a 14 (5). 
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Figura 10 (5)- Arquétipo sucesso ao bem sucedido mediado pela variável ‘deficiências nas 

comunicações’ 

 

 
Fonte: Elaborada pelo autor (2014) 

 

O arquétipo apresentado na Figura 10 (5) tem como variável central na dinâmica as 

“Deficiências nas comunicações”. Esta deficiência tem uma influência de probabilidade para 

aumentar “Falta de patrocínio”, “Poucas dotações” e “Deficiência na base científica”, que, por 

sua vez, tem uma probabilidade de reforçar as “Deficiências nas comunicações”, fechando, 

assim, o reforço. Em princípio, este circuito parece ser muito perverso para o sistema, mas se 

se observar com a intensão de reverter este conjunto de problemas, investir em recuperar o 

sistema por meio de uma destas variáveis, por exemplo, reduzindo a deficiência nas 

comunicações, provavelmente ajudaria a reduzir a falta de patrocínio e as demais vairiáveis 

no circuito. Ou seja, se o sistema estiver tendendo ao lado desfavorável, ele se reforça 

tornando a situação ainda mais desfavorável, mas se o sistema estiver direcionado a resolver 

os problemas, as ações terão um retorno no sistema como um todo, mas provavelmente esse 

retorno demore um pouco. Ao mesmo tempo, no outro lado da dinâmica as “Deficiências nas 

comunicações” provavelmente enfraquecem a “Pesquisa”, a “Marca da Warwick” e a 

“Moralidade e lealdade da equipe” e este enfraquecimento tem a probabilidade de aumentar 

ainda mais a deficiência nas comunicações. Portanto, como dito anteriormente, é preciso 

reforçar o lado positivo e, ao mesmo tempo, mitigar as dificuldades do lado negativo. 
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Figura 11 (5)-Arquétipo sucesso ao bem sucedido mediado pela variável ‘poucas dotações’ 

 

 
Fonte: Elaborada pelo autor (2014) 

 

O arquétipo apresentado na Figura 11 (5) tem como ponto central da dinâmica a 

variável “Poucas dotações”. Esta variável está ligada aos dois circuitos, e, neste caso, ela 

aumente, ou seja, as dotações poderão ser cada vez mais escassas, e provavelmente aumentam 

as variáveis do circuito desfavorável (Deficiência na base científica, Complacência, 

Deficiências nas comunicações e Falta de patrocínio),além de ter a probabilidade de 

enfraquecer o circuito com variáveis favoráveis (Qualidade dos estudantes, Pesquisa e 

Dinamismo). Um ponto observado é que a variável “Esforço excessivo de expansão”, mesmo 

sendo classificada a priori como ponto fraco, suas relações produzem um comportamento 

estrutural mais próximo dos pontos fortes, e por isso, está no arquétipo ao lado das variáveis 

favoráveis. 
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Figura 12 (5)- Arquétipo sucesso ao bem sucedido mediado pela variável ‘deficiência na base 

científica’ 

 

 
Fonte: Elaborada pelo autor (2014) 

 

O terceiro arquétipo de sucesso ao bem-sucedido desta seção, apresentado na Figura 

12 (5), é o último com variável desfavorável no centro da dinâmica. Todas as variáveis deste 

arquétipo já estão nos arquétipos anteriores, apenas organizadas de forma diferente, mas o 

comportamento é semelhante. A variável fortalece o conjunto de variáveis desfavoráveis 

(Complacência, Deficiências nas comunicações, Falta de patrocínio e Poucas dotações) e 

enfraquece o circuito com variáveis favoráveis (Qualidade dos estudantes e Pesquisa). 

Os arquétipos apresentados nas Figuras 13 a 15 (5) têm como variáveis centrais, 

respectivamente, a “Qualidade dos estudantes”, a “Moralidade e lealdade da equipe” e o 

“Dinamismo”. Estas variáveis devem ser sempre mantidas ou melhoradas para manter a 

dinâmica em uma crescente favorável. A única variável apresentada nestes arquétipos que não 

está presente nos anteriores é a “Capacidade de geração de renda”. 
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Figura 13(5)- Arquétipo sucesso ao bem sucedido mediado pela variável ‘qualidade dos estudantes’ 

 

 
Fonte: Elaborada pelo autor (2014) 

 

Figura 14 (5)- Arquétipo sucesso ao bem sucedido mediado pela variável ‘moralidade e lealdade da 

equipe’ 

 

 
Fonte: Elaborada pelo autor (2014) 
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Figura 15 (5)- Arquétipo sucesso ao bem sucedido mediado pela variável ‘dinamismo’ 

 

 
Fonte: Elaborada pelo autor (2014) 

 

Estes seis arquétipos de sucesso ao bem-sucedido mostram uma visão do ambiente 

interno. Neles estão apenas as variáveis “Terreno” e “Arrogância”, que são aquelas com 

menor número de relações, respectivamente, entre os pontos fortes e os pontos fracos. As 

variáveis com maior frequência neste conjunto de arquétipos, estando em pelo menos quatro 

dos seis, foram os pontos fracos: Falta de patrocínio, Poucas dotações, Deficiência na base 

cientifica, Complacência e Deficiências nas comunicações; e os pontos fortes: Dinamismo, 

Moralidade e lealdade da equipe, Qualidade dos estudantes e a Marca da Warwick. 

Na Figura 16 (5) tem-se o primeiro arquétipo de limite ao crescimento. Nele há o 

ciclo de reforço para o crescimento (Pesquisa, Alianças estratégicas e Prospecção para 

recebimento de fundos). Este ciclo de crescimento torna a dinâmica em um crescente 

favorável, mas o segundo circuito do arquétipo funciona como um freio para limitar o 

crescimento, dado que quanto maior o ciclo de crescimento, provavelmente aumenta a 

“Demanda por desenvolvimento profissional contínuo”, que, por sua vez, tem a probabilidade 

de aumentar os “Fundos governamentais dirigidos/focados”, fechando o ciclo com a relação 

de probabilidade de limitar a variável da pesquisa. Portanto, é preciso refletir até que ponto os 

“Fundos governamentais dirigidos/focados” limitam o ciclo de crescimento por meio da 
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relação com a variável “Pesquisa” e então desenvolver as estratégias para enfrentar essa 

situação. 

 

Figura 16 (5)- Arquétipo de limite ao crescimento, com a pesquisa sendo limitada pelos fundos 

governamentais dirigidos/focados 

 

 
Fonte: Elaborada pelo autor (2014) 

 

Na Figura 17 (5) tem-se outro arquétipo de limite ao crescimento, este contando 

apenas com variáveis externas. A leitura começa pelo “Clima político empreendedor” que 

favorece a “Prospecção para recebimento de fundos”, que, por sua vez, colabora com o 

aumento da “Demanda por desenvolvimento profissional contínuo”, reforçando o “Clima 

político empreendedor”. E, por outro lado, o clima empreendedor tende a aumentar 

“Competição” que contribui para o “Declínio dos fundos públicos”, e esse declínio é um fator 

de inibia o “Clima político empreendedor”. Portanto, é preciso refletir sobre essa situação em 

que a competição provoca o declínio dos fundos públicos e que tipo de ação é possível 

desenvolver para diminuir o impacto dessa situação. 

 

Figura 17 (5)- Arquétipo de limite ao crescimento, com o clima político empreendedor sendo limitado 

pelo declínio dos fundos públicos 

 

 
Fonte: Elaborada pelo autor (2014) 
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5.1.2 Definição das estratégias 

 

As estratégias apresentadas no planejamento da University of Warwick foram bem 

completas, num total de 12 estratégias, sendo que apenas 5 dos 27 elementos ou variáveis do 

SWOT não tinham sido envolvidos nas 12 estratégias propostas. Após a análise sistêmica com 

o software SysLogic,10 variáveis foram consideradas as mais impactantes no sistema, e 

dentre elas, apenas a variável “Deficiências nas comunicações” estava na mesma lista das 5 

variáveis não contempladas com estratégias, de acordo com a análise original de SWOT. Ou 

seja, o uso do método sistêmico tanto ofereceu mais em qualidade por síntese e concisão 

(menor número de estratégias), quanto por eficácia e abrangência, pois um número de 10 

variáveis mais impactantes pode apontar um foco estratégico mais eficaz na rede de 

influências sistêmicas, do que o tratamento analítico e disperso da análise original do SWOT e 

as respectivas estratégias. 

O Quadro 6 (5) apresenta a relação entre as variáveis do SWOT e as estratégias 

definidas no planejamento original. Dentre as 12 estratégias, apenas 5 (42%) estão 

relacionadas diretamente com as variáveis de maior impacto no sistema. 

 

Quadro 6 (5)- Estratégias Warwick 

 

Ações sugeridas para potencializar os pontos de alavancagem 

(1) Moralidade e lealdade da equipe Política de RH 

(2) Qualidade dos estudantes Expansão do programa de graduação 

(3) Marca da Warwick Estratégia para aumento de fundos 

Ações sugeridas para remover as fontes de obstrução 

(4) Falta de patrocínio 
Desenvolver um instituto governamental e de 

políticas públicas 

(5) Poucas dotações Estratégia para aumento de fundos 

(6) Deficiência na base cientifica Desenvolver um núcleo de computação científica 

(7) Complacência Definição das estratégias de ação 

(8) Deficiências nas comunicações 
Estratégias de comunicações não estavam 

definidas 

(9) Declínio dos fundos públicos e (10) 

Fundos governamentais dirigidos/focados 

Estratégia para aumento de fundos; Warwick 

Enterprises 

Fonte: Elaborado pelo autor (2014) 

 

Tendo em vista que as estratégias já foram definidas anteriormente, para este 

trabalho se tornou desnecessário passar por um processo criativo para desenvolver novas 

estratégias. Neste caso, o maior benefício desta análise é a definição do grupo de estratégias 

de maior relevância sistêmica dentre as estratégias já apresentadas.  
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5.2  Planejamento da UFPE 

 

Como dito anteriormente, esta análise sistêmica foi feita com as variáveis do SOWT 

do planejamento estratégico 2013 da UFPE, portanto este trabalho pode agregar valor a este 

planejamento, pois utiliza as variáveis classificadas como mais importantes. Por outro lado, as 

relações entre variáveis, assim como no caso da University of Warwick, foram feitas em 

conjunto com o professor Antônio Carlos Valença, portanto não representa com exatidão o 

modelo mental das pessoas que produziram o planejamento da UFPE. 

Assim como no caso da University of Warwick, foi necessário adaptar o texto de 

algumas variáveis para a análise sistêmica, como por exemplo, dar um sentido negativo para 

as variáveis do grupo de fraquezas e ameaças. A comparação entre o texto original e o 

adaptado é apresentada nos Quadros 7, 8, 9 e 10 (5) a seguir. 

 

Quadro 7 (5)-Pontos fortes originais e modificadas do planejamento da UFPE 

 

Pontos Fortes 

Texto original Texto adaptado 

Credibilidade e tradição da instituição Credibilidade e tradição da instituição 

Abrangência e quantidade da oferta de cursos 

e vagas 

Abrangência e quantidade da oferta de cursos 

e vagas 

Capacidade de captação de recursos 

financeiros 

Capacidade de captação de recursos 

financeiros 

Quadro qualificado de docentes e discentes e 

técnicos administrativos 
Quadro qualificado de docentes e discentes 

Competência adequada do corpo funcional e 

capacidade instalada para interagir com 

riqueza cultural 

Competência adequada do corpo funcional e 

equipe técnica e administrativa  

Capacidade instalada para interagir com 

riqueza cultural 

Qualidade e quantidade da produção 

acadêmica 

Qualidade e quantidade da produção 

acadêmica 

Política de apoio às atividades de ensino, 

pesquisa e extensão 

Política de apoio às atividades de ensino, 

pesquisa e extensão 

Fonte: Elaborado pelo autor (2014) 

 

Quadro 8 (5)- Pontos fracos originais e adaptadas do planejamento da UFPE 

 
Pontos Fracos 

Texto original Texto adaptado 

Comunicação institucional Deficiência da comunicação institucional  

Ausência de política institucional de 

sustentabilidade (econômica, social, ambiental 

e institucional) 

Ausência de política institucional de 

sustentabilidade (econômica, social, ambiental 

e institucional) 

Acessibilidade 
Deficiência de acessibilidade (para pessoas 

com necessidades especiais) 

Falta de cultura de avaliação, aplicação de Falta de cultura de avaliação (falta de 
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Pontos Fracos 

Texto original Texto adaptado 

mecanismos de consequência e de 

reconhecimento por mérito 

aplicação de mecanismos de consequência e 

de reconhecimento por mérito) 

Baixa capacidade de execução Baixa capacidade de execução 

Visão acadêmica fragmentada e design 

organizacional 

Visão acadêmica fragmentada 

Deficiência do design organizacional 

Qualidade e manutenção dos espaços físicos 
Deficiência da qualidade e manutenção dos 

espaços físicos 

Redução na qualidade dos cursos (graduação e 

pós) 

Deficiência na qualidade dos cursos 

(graduação e pós) 

Política de internacionalização insuficiente Política de internacionalização insuficiente 

Ensino a distância – EAD Deficiência do ensino a distância – EAD 

Fonte: Elaborado pelo autor (2014) 

 

Quadro 9 (5)- Oportunidades originais e adaptadas do planejamento da UFPE 

 

Oportunidades 

Texto adaptado Texto adaptado 

Desenvolvimento econômico e social no 

Brasil, NE e PE 

Desenvolvimento econômico e social no Brasil, 

NE e PE 

Crescente protagonismo internacional do 

Brasil 
Crescente protagonismo internacional do Brasil 

Ampliação dos recursos para educação, 

ciência, tecnologia e inovação 

Ampliação dos recursos para educação, ciência, 

tecnologia e inovação 

Valorização da sociedade do conhecimento e 

economia criativa 

Valorização da sociedade do conhecimento e 

economia criativa 

Valorização da dimensão cultural diferencial 

do Estado 

Valorização da dimensão cultural diferencial do 

Estado 

Posicionamento geopolítico e cultura; fácil 

diálogo África, AL e outros 

Posicionamento geopolítico e cultura; fácil diálogo 

África, AL e outros 

Novas tecnologias de ensino Novas tecnologias de ensino 

Aumento das demandas da sociedade por 

pesquisa, ensino, inovação e conhecimento 

e demanda Crescente por ensino e 

qualificação profissional 

Aumento das demandas da sociedade por 

pesquisa, ensino, inovação e conhecimento 

Fonte: Elaborado pelo autor (2014) 

 

Quadro 10 (5)- Ameaças originais e adaptadas do planejamento da UFPE 

 
Ameaças 

Texto original Texto adaptado 

Globalização e mercantilização com forte 

concorrência universitária 

Globalização e mercantilização com forte 

concorrência universitária 

Deficiência no sistema educacional em todos 

os níveis 

Deficiência no sistema educacional em todos os 

níveis 

Desigualdade no fomento à pesquisa entre 

regiões brasileiras 

Desigualdade no fomento à pesquisa entre regiões 

brasileiras 

Falta de autonomia (gestão de pessoal, 

administrativa, financeira e acesso ao ensino 

superior) 

Falta de autonomia (gestão de pessoal, 

administrativa, financeira e acesso ao ensino 

superior) 

Infraestrutura urbana (mobilidade, segurança 

habitabilidade, energia, etc) 

Deficiência da infraestrutura urbana (mobilidade, 

segurança habitabilidade, energia, etc.) 
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Ameaças 

Texto original Texto adaptado 

Afastamento dos centros de decisão que 

demandam conhecimento, tecnologia e 

pessoal qualificado 

Afastamento dos centros de decisão que 

demandam conhecimento, tecnologia e pessoal 

qualificado 

Fonte: Elaborado pelo autor (2014) 

 

Assim como no caso da Warwick, o processo também foi realizado em duas etapas. 

Primeiramente com as matrizes internas dos quatro grupos do SWOT, e em seguida foram 

selecionadas as variáveis com maior peso hologramático em cada grupo e feitas as matrizes 

de relações entre variáveis de grupos diferentes. 

Nas Tabelas 7, 8, 9 e 10 (5), as variáveis de cada conjunto do SWOT estão ordenadas 

pelo peso hologramático. Como dito anteriormente, este peso é usado para auxiliar na busca e 

ordenamento dos arquétipos do sistema. 

 

Tabela 7 (5)- Pontos fortes do planejamento da UFPE com peso hologramático 

 

Pontos Fortes Peso 

Capacidade de captação de recursos financeiros 14,05 

Quadro qualificado de docentes e discentes 12,55 

Credibilidade e tradição da instituição 10,95 

Qualidade e quantidade da produção acadêmica 8,15 

Capacidade instalada para interagir com riqueza cultural 4 

Abrangência e quantidade da oferta de cursos e vagas 3,35 

Competência adequada do corpo funcional e equipe técnica e administrativa 3 

Política de apoio às atividades de ensino, pesquisa e extensão 2,95 

Fonte: Elaborado pelo autor (2014) 

 

Tabela 8 (5)- Pontos fracos do planejamento da UFPE com peso hologramático 

 

Pontos Fracos Peso 

Visão acadêmica fragmentada 12,5 

Deficiência na qualidade dos cursos (graduação e pós) 10,5 

Ausência de política institucional de sustentabilidade (econômica, social, 

ambiental e institucional) 
9,9 

Deficiência do ensino a distância – EAD 9,8 

Deficiência do design organizacional 7,6 

Falta de cultura de avaliação (falta de aplicação de mecanismos de consequência 

e de reconhecimento por mérito) 
7,55 

Baixa capacidade de execução 7,25 

Deficiência da comunicação institucional 4,7 

Deficiência de acessibilidade (para pessoas com necessidades especiais) 4,05 

Política de internacionalização insuficiente 4,05 
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Pontos Fracos Peso 

Deficiência da qualidade e manutenção dos espaços físicos 4,05 

Fonte: Elaborado pelo autor (2014) 

 

Tabela 9 (5)- Oportunidades do planejamento da UFPE com peso hologramático 

 

Oportunidades Peso 

Ampliação dos recursos para educação, ciência, tecnologia e inovação 12,15 

Desenvolvimento econômico e social no Brasil, NE e PE 9,55 

Novas tecnologias de ensino 9,25 

Valorização da sociedade do conhecimento e economia criativa 6,35 

Aumento das demandas da sociedade por pesquisa, ensino, inovação e 

conhecimento 
2,7 

Crescente protagonismo internacional do Brasil 2,35 

Posicionamento geopolítico e cultura; fácil diálogo Africa, AL e outros 2 

Valorização da dimensão cultural diferencial do Estado 1,05 

Fonte: Elaborado pelo autor (2014) 

 

Tabela 10 (5)- Ameaças do planejamento da UFPE com peso hologramático 

 

Ameaças Peso 

Deficiência no sistema educacional em todos os níveis 7,75 

Globalização e mercantilização com forte concorrência universitária 6,6 

Desigualdade no fomento à pesquisa entre regiões brasileiras 2,7 

Afastamento dos centros de decisão que demandam conhecimento, tecnologia e 

pessoal qualificado 
1,3 

Falta de autonomia (gestão de pessoal, administrativa, financeira e acesso ao 

ensino superior) 
0,65 

Deficiência da infraestrutura urbana (mobilidade, segurança habitalidade, 

energia, etc.) 
0,65 

Fonte: Elaborado pelo autor (2014) 

 

Assim como no caso anterior, foram gerados os mapas dos ambientes interno e 

externo, e do mesmo modo procurados os arquétipos mais relevantes e agrupados os 

arquétipos com núcleo comum. Os mapas encontrados, bem como as conclusões da 

observação deles, são apresentados na seção a seguir. 

 

5.2.1 Mapas 

 

O primeiro mapa apresentado na Figura 18 (5) corresponde ao ambiente interno da 

UFPE, com as oito variáveis favoráveis e desfavoráveis internas com mais relações. Os 

pontos fortes estão do lado esquerdo da figura, enquanto pontos fracos estão do lado direito. 

As variáveis centrais são as que mais têm relações com as variáveis do outro núcleo. Neste 
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mapa, por mais confuso que possa parecer, devido à quantidade imensa de setas, é possível 

tirar algumas conclusões: (1) os elementos dos dois grupos estão bem interligados, mesmo 

considerando o lado desfavorável tendo um pouco mais de relações internas; (2) tanto as 

variáveis favoráveis quanto desfavoráveis possuem apenas relações azuis entre si, ou seja, 

dentro de cada grupo só existe reforço; (3) as relações entre um grupo e outro são todas 

vermelhas, ou seja, o aumento de fatores desfavoráveis sempre reduzirão os fatores 

favoráveis, assim como o aumento dos elementos favoráveis sempre provocará uma redução 

dos elementos desfavoráveis. 

 

Figura 18 (5)- Ambiente interno da UFPE 

 

 
Fonte: Elaborada pelo autor (2014) 

 

O segundo mapa apresentado aqui é o ambiente externo da UFPE, apresentado na 

Figura 19 (5). Nesta figura, todas as ameaças estão do lado esquerdo e as oportunidades estão 

do lado direito. As ameaças, além de estarem em menor número, ainda são menos articuladas 

entre si, enquanto as oportunidades são bem mais interligadas. Neste mapa, assim como no 

anterior, cada núcleo apresenta apenas setas azuis entre suas variáveis. Mas neste mapa a 
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ameaça “Globalização e mercantilização com forte concorrência universitária” fortalece e 

é fortalecida por algumas oportunidades, demonstrando, assim, um comportamento ambíguo, 

onde pode produzir tanto situações favoráveis quanto desfavoráveis. 

 

Figura 19(5)- Ambiente externo da UFPE 

 

 
Fonte: Elaborada pelo autor (2014) 

 

Os arquétipos apresentados nas Figuras 20, 21 e 22 (5) representam situações de 

Sucesso ao Bem-sucedido, ou seja, apresentam dois fenômenos que estão acontecendo em 

paralelo e são mediados por uma variável central, e essa estrutura faz com que o circuito que 

estiver conseguindo obter mais sucesso acaba esgotando o sucesso do outro. Nos três casos 

não existe muita dificuldade de entendimento, pois em cada um deles existe um circuito com 

variáveis favoráveis, juntamente com um circuito com variáveis desfavoráveis e o que tiver 

mais força impera na dinâmica. Portanto, a orientação estratégica genérica nos três casos seria 

para investir no circuito de reforço com variáveis favoráveis. Dentre elas, vê-se um padrão 

repetitivo de três variáveis comuns nos três arquétipos: (1) Credibilidade e tradição da 
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instituição, (2) Capacidade de captação de recursos financeiros, e, (3) Quadro qualificado de 

docentes e discentes. Estas três variáveis devem ser consideradas, hipoteticamente, como 

eixos de orientação estratégica, e nunca, como focos exclusivos da estratégia. Em que pese 

elas serem hologramaticamente mais relevantes, não operam isoladas e dependem das demais 

para sua eficácia. Por outro lado, as deficiências mais comuns em dois dos três arquétipos são: 

(1) Visão acadêmica fragmentada, (2) Deficiência na qualidade dos cursos (graduação e pós), 

(3) Deficiência do ensino a distância – EAD, (4) Deficiência do design organizacional. Estas 

deficiências são consideradas como forças de restrição estratégica no campo de forças 

(LEWIN, 1935; ARGYRIS,1970;ARGYRIS e SCHÖN,1978), e, portanto, não permitirão 

crescimento equilibrado e harmonioso (ACKOFF, 1972), a menos que sejam diminuídas, 

modificadas ou extinguidas. 

 

Figura 20 (5)- Arquétipo sucesso ao bem sucedido mediado pela variável ‘deficiência do ensino a 

distância’ 

 
Fonte: Elaborada pelo autor (2014) 

 

Figura 21 (5)- Arquétipo sucesso ao bem sucedido mediado pela variável ‘deficiência na qualidade 

dos cursos’ 

 

 
Fonte: Elaborada pelo autor (2014) 
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Figura 22 (5)- Arquétipo sucesso ao bem sucedido mediado pela variável ‘capacidade de captação de 

recursos financeiros’ 

 

 
Fonte: Elaborada pelo autor (2014) 

 

O único arquétipo com balanceamento do caso da UFPE é apresentado na Figura 23 

(5), no qual todas as variáveis favoráveis, no lado esquerdo, estão se reforçando e formando 

uma série integrada de circuitos de reforço, estes, típicos de uma situação de crescimento com 

consequências indesejadas. Esta estrutura arquetípica aponta, especificamente, para uma 

dinâmica de Atratividade. A variável-chave para explicar esta dinâmica é a “Globalização e 

mercantilização com forte concorrência universitária”, pois mesmo sendo uma variável 

coproduzida pelo crescimento, se torna desfavorável, pois carrega em si mesma a atração por 

consequências desfavoráveis aos circuitos de crescimento favorável. Ela é co-influenciada por 

três variáveis favoráveis (“Qualidade e quantidade da produção acadêmica”, 

“Desenvolvimento econômico e social no Brasil, NE e PE” e “Novas tecnologias de ensino”), 

mas, por sua vez, esta variável pode gerar outras três (apresentadas do lado direito do mapa), 

que juntamente com ela retornam uma co-influência negativa em algumas variáveis dos 

circuitos de crescimento, minando-os em várias direções. 
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Figura 23 (5)- Arquétipo de atratividade por meio da ‘globalização e mercantilização com forte 

concorrência universitária’ 

 

 
Fonte: Elaborada pelo autor (2014) 

 

Assim como nos arquétipos de limite ao crescimento, as diretrizes para enfrentar esse 

tipo de situação passam por desarticular as variáveis que estão provocando problemas e 

minando o crescimento, pois quanto mais crescimento, esperam-se cada vez mais problemas. 

Portanto, para reduzir os efeitos da “Globalização e mercantilização com forte concorrência 

universitária”, a UFPE poderia refletir sobre a sua contribuição direta ou indireta para esta 

situação. De modo hipotético, poderia começar a desenvolver programas e pesquisas para 

defender a importância e aumentar o controle da qualidade dos seus cursos (de graduação e 

pós) e, na medida possível, articular-se com seus concorrentes para legitimar, propagar e 

estruturar um acordo por outro nível de qualidade, tendo esse programa melhorado como um 

modelo para ajudar outras escolas e/ou outras universidades mais próximas, voluntárias ou 

mais necessitadas desse melhor controle, incentivando-as a melhorar, continuadamente, a 

qualidade dos cursos oferecidos.  

Uma segunda linha de ação para essa situação seria reduzir a “Desigualdade no 

fomento à pesquisa entre regiões brasileiras”, de modo que a UFPE poderia selecionar alguns 

professores com mais conhecimento na área de fomento à pesquisa e promover palestras 

internas, inclusive convidando pessoas de outras universidades para formarem uma rede de 
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especialistas, voluntários ou não, na busca de serem mais competitivos no fomento e na 

distribuição justa desses recursos. 

 

5.2.2 Definição das estratégias 

 

Muito embora o planejamento original apresente 17 objetivos estratégicos e 69 ações 

estratégicas, podem-se pensar quais dessas ações estratégicas, sem quaisquer acréscimos ou 

decréscimos, atenderiam a melhor disposição das variáveis mais impactantes do sistema por 

seu peso hologramático na rede de influências sistêmicas. Considerando as 8 variáveis mais 

relevantes e impactantes na rede sistêmica e associando-as com os 17 objetivos formalmente 

propostos pelo planejamento estratégico da UFPE, uma das possíveis análises de foco e 

eficácia, seria considerar que 51ações estratégicas(74% do total de ações estratégicas) seriam 

consideradas “imprescindíveis” pois estariam relacionadas com aquelas 8 variáveis de mais 

impactos sistêmicos. Outra hipótese seria correlacionar sistemicamente estas 51 ações e delas 

descobrir aquelas que teriam maior relevância e impacto sistêmico, de modo a aumentar o 

foco naquelas ações de maior relevância e impacto. Para o melhor entendimento do raciocínio 

aplicado a esta situação, a Tabela 12 (5), mais adiante, ilustra e descreve os procedimentos 

efetuados. 

Considerando as 5 variáveis com maior peso hologramático indicadas pelo software 

SysLogic, quais sejam: Capacidade de captação de recursos financeiros  correlacionada ao 

objetivo 17; Quadro qualificado de docentes e discentes correlacionada aos objetivos 11, 13 e 

14; Visão acadêmica fragmentada correlacionada ao objetivo 11; Credibilidade e tradição da 

instituição correlacionada aos objetivos 1, 2, 3 e 12; Deficiência na qualidade dos cursos 

(graduação e pós) correlacionada aos objetivos 5, 6, 7 e 14, então para atender bem a estas 

variáveis seriam 11 dos 17 objetivos estratégicos originais. Com este procedimento, o foco 

seria dado para um total de 42 estratégias para serem atendidos. Assim, ter-se-iam priorizadas 

42 das 69 ações ou 61% do total original. 

Estas três opções poderiam ser consideradas como análises ou interpretações aditivas 

ao planejamento original da UPFE, contribuindo, assim, para a economia, o foco e a 

simplicidade do esforço estratégico a ser realizado.  

Na Quadro 11 (5) a seguir apresenta-se a lista de objetivos estratégicos propostos no 

planejamento original, com a quantidade de ações propostas para atender cada um dos 

objetivos. A lista com todas as ações é apresentada no Anexo B. Junto ao texto de cada 
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objetivo há o número original do objetivo no documento de planejamento da UFPE. Este 

número, sem a redação correspondente, é usado na Tabela11 (5), onde cada uma das 

8variáveis mais impactantes indicadas pelo software SysLogic esta marcada com um “x” na 

coluna correspondente ao  objetivo do planejamento da UFPE. 

 

Quadro 11 (5)- Objetivos estratégicos e a quantidade de ações propostas 

 

Objetivos estratégicos 
Quantidade 

de ações 

1- Tornar a UFPE uma das 100 melhores universidades do mundo. 6 

2- Consolidar e expandir a interiorização 3 

3- Implantar uma política de internacionalização 6 

4- Desenvolver a educação midiática 6 

5- Promover expansão de cursos garantindo a qualidade 2 

6- Institucionalizar uma política de acompanhamento e redução de retenção 

e evasão na graduação 
1 

7- Viabilizar a integração da universidade com a sociedade, dentro de um 

programa de pesquisa, extensão e inovação; 
5 

8- Promover política de sustentabilidade 5 

9- Implantar política de resgate, preservação e acesso à cultura; 3 

10- Implantar uma política de avaliação (interna e externa) em todas as 

instâncias 
3 

11- Redefinira a política de contratação de pessoal (docentes e técnicos) 

para garantir a excelência da instituição 
4 

12- Ser referência na gestão e governança de tecnologia de informação e 

comunicação 
5 

13- Aperfeiçoar o Programa de Capacitação Pessoal (docentes e técnicos) 

para garantir a excelência da instituição 
2 

14- Oferecer condições de acesso, permanência e conclusão exitosa da 

formação acadêmica de todos os estudantes 
5 

15- Ampliar, modernizar e manter a infraestrutura física da universidade 5 

16- Desenvolver a gestão da informação e implantar sistemas integrados de 

informação e comunicação robustos 
5 

17- Assegurar recursos orçamentários necessários para implementação da 

estratégia 
3 

Fonte: Elaborado pelo autor (2014) 

 
Tabela 11 (5)- Correspondência entre as variáveis mais impactantes e os objetivos estratégicos 

 

Ações sugeridas para potencializar os pontos de alavancagem 

Variáveis 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Ações 

(1) Credibilidade e 

tradição da 

instituição  

x x x         x      20 

(2) Capacidade de 

captação de 

recursos 

financeiros 

                x 3 

(3) Quadro           x  x x    11 
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Ações sugeridas para potencializar os pontos de alavancagem 

Variáveis 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Ações 

qualificado de 

docentes e 

discentes 

(4) Visão 

acadêmica 

fragmentada 

          x       4 

(5) Deficiência na 

qualidade dos 

cursos (graduação 

e pós) 

    x x    x    x    11 

(6) Deficiência do 

ensino a distância 

– EAD 

   x              6 

(7) Deficiência do 

design 

organizacional 

              x x  10 

(8) Desigualdade 

no fomento à 

pesquisa entre 

regiões brasileiras 

                x 3 

Fonte: Elaborado pelo autor (2014) 

 

5.3  Considerações sobre as aplicações do método 

A intenção ao usar esses dois casos de uso convencional do SWOT foi considerar a 

hipótese de agregação de valores de economia, foco, simplicidade e eficácia do esforço 

estratégico, com o uso aditivo de um procedimento de releitura sistêmica. O propósito 

também foi o de usar com maior fidedignidade possível os mesmos elementos da 

argumentação usados pelas pessoas ou equipes responsáveis pelos casos originais de uso do 

SWOT. Somente em situações estritamente necessárias de ajuste semântico, gramatical ou de 

aderência aos princípios do pensamento sistêmico, foram feitas modificações nas redações 

originais. O número de variáveis usados nos dois casos foi em boa medida, produzindo uma 

quantidade satisfatória de relações para busca dos arquétipos, tendo exigido uma quantidade 

de tempo de trabalho razoável para a coleta daquelas relações.  

Quanto ao tempo para a realização da análise, como já alertado anteriormente para a 

produção de relações, depende do número de variáveis, estando as relações previstas na 

ordem do quadrado do número de variáveis. Os dois casos apresentados tiveram 27 e 33 

variáveis cada, ou seja, a possibilidade de 702 relações (351 telas) e 1056 relações (528 telas) 

respectivamente. Cada caso demorou um pouco menos de 3 horas para julgar e estabelecer as 

relações. Esse tempo normalmente é um pouco maior em trabalhos com equipes sem grande 

experiência com o uso do software SysLogic, e só foi possível realizar neste intervalo porque 
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a dupla de trabalho tem longa experiência neste tipo de atividade. Hipoteticamente, em geral, 

o tempo necessário é maior, duas vezes e meia, do que o efetivamente realizado. 

 Quanto à quantidade de relações para a busca dos arquétipos, e como estes são 

formados por circuitos, uma forma de avaliar se o trabalho pode produzir arquétipos está na 

quantidade total de circuitos encontrados na combinação de relações e variáveis. Foram 

usados para esse cálculo circuitos com o máximo de 5 variáveis, pois como os arquétipos 

precisam ser didáticos, um número maior que esse tornaria o raciocínio muito longo e menos 

compreensível. Foram encontrados 3743 circuitos de reforço e 2371 circuitos de 

balanceamento no caso da Warwick e 6034 circuitos de reforço e 853 circuitos de 

balanceamento no caso da UFPE. Vale ressaltar a diferença entre a grande quantidade de 

circuitos de reforço e a menor quantidade de circuitos de balanceamento, principalmente no 

caso da UFPE.  

A característica dos dados analisados que mais dificultou a busca pelos arquétipos foi 

que quase todas as relações entre as variáveis favoráveis ou entre as variáveis desfavoráveis 

foram de mesmo sentido e as relações entre uma variável favorável e uma desfavorável foram 

de sentido oposto. Ou seja, como no SWOT todas as variáveis são as extremas do sistema (as 

mais favoráveis ou as mais desfavoráveis), e este fenômeno tende a perder alguns 

comportamentos interessantes, que podem estar ocorrendo nesse espaço intermediário, talvez 

fatores não muito auspiciosos e nem tão catastróficos como os usados de preferência no 

SWOT. Estes comportamentos podem ser conflitantes ou dilemáticos, e, portanto, talvez seja 

necessário um pouco mais de reflexão para definir as estratégias a serem seguidas. Reflexão 

esta que pode ser favorecida com uma análise sistêmica como a realizada nos dois casos. 

Provavelmente, este é um dos motivos para que, dentre os 11 arquétipos mais frequentes na 

literatura, apenas 3 deles foram encontrados neste trabalho.  

Estruturalmente, alguns outros arquétipos foram apontados pelo software SysLogic, 

mas sua leitura direta implicaria em uma semântica de sentido deturpado. Como por exemplo, 

foram encontrados alguns arquétipos de Crescimento com Subinvestimento, mas o circuito de 

recuperação passava por suprimir um comportamento favorável que provocaria um 

desfavorável, que é o sentido exatamente oposto a quem deseja fazer um planejamento 

estratégico eficaz. Ou, como um arquétipo, encontrado em outro trabalho, que em uma 

determinada situação dois adversários, por terem discursos muito diferentes, tendiam a forçar 

o outro a se manter forte para “vencer” o outro, ou seja, por serem adversários aparentemente 

“acidentais” se tornavam adversários permanentes, transformando progressivamente a 
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estrutura de “parceiros acidentais” em “adversários acidentais” e, finalmente, em “adversários 

permanentes”.  

Talvez o motivo de o arquétipo de Sucesso ao Bem-sucedido ter sido o mais 

frequente se dê pelo fato de que mesmo sendo apresentado com uma semântica contraditória, 

ainda assim sua leitura é procedente como uma análise de campo de forças no domínio 

estratégico. Este arquétipo faz parte do grupo de parceria, como classificado por Valença 

(2011), e assim o dilema encontrado é como duas dinâmicas favoráveis e parceiras podem 

acabar favorecendo o mais forte dos parceiros e prejudicando o mais frágil deles. E os 

arquétipos apresentado aqui são dinâmicas de forças competitivas, retratando sempre 

situações nas quais duas forças antagônicas (e não parceiras) estão agindo e disputando 

alguma forma de recurso ou competência e apenas uma delas vem sendo mais favorecida. 

Em ambos os casos a análise sistêmica serviu como um filtro para focar nas ações 

estratégicas que estão diretamente ligadas às variáveis de mais impacto no sistema como 

indicadas pelo software SysLogic. No caso da Warwick, das 12 ações estratégicas, 5 foram 

priorizadas pelo método usado com o software SysLogic, estabelecendo o foco em 42% do 

total. No caso da UFPE, o filtro foi feito em dois níveis, inicialmente com 8 variáveis que 

estavam representadas em 74% das ações estratégicas, e em seguida selecionando as 5 

variáveis de maior peso dentre as 8, focando em 61% das ações. Em ambos os casos, o 

objetivo é obter um foco estratégico, para, hipoteticamente, trabalhar com menos ações, em 

especial, com as ações de maior impacto e peso no sistema, de modo a garantir a eficácia das 

ações com o mínimo delas a serem executadas. 
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6  CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS 

 

Após as aplicações do método de Análise SWOT Sistêmica, o resultado foi 

compatível com a hipótese de que muitos dos arquétipos não seriam encontrados através desta 

forma original de coleta de variáveis do método de Análise do SWOT, seja devido à estrutura 

simples proposta pelas quatro perguntas do SWOT, na qual muitos tipos de variáveis não 

seriam encontrados, seja porque exige-se uma percepção mais sofisticada, como uma 

acomodação com os resultados ou tensões na equipe, seja porque  necessita-se a análise mais 

específica do contexto, como detalhamentos de uma parceria ou concorrência com um agente 

específico. 

Porém, dois dos três arquétipos do bloco de crescimento (VALENÇA, 2011) foram 

encontrados, devido uma maior compatibilidade com as variáveis coletadas no SWOT, que 

em geral são feitas em momentos de crescimento das organizações. Nestes dois arquétipos 

temos uma situação de crescimento, mas que junto com o ele são produzidos oi estimulados 

um ou mais fatores que bloqueiam ou limitam o crescimento. Os pontos fortes são sempre 

responsáveis pelos circuitos de crescimento, e ao produzir ou estimular algum ponto fraco 

produzem os circuitos de balanceamento que limitam o crescimento. Enquanto os fatores 

internos são os mais responsáveis pelos principais circuitos dos arquétipos, os fatores externos 

influenciam os internos, fortalecendo ou minando a situação interna.  

Já o terceiro arquétipo de crescimento, o crescimento com subinvestimento, é mais 

difícil de ser encontrado com as perguntas padrão do SWOT, primeiro por ser mais complexo 

e formado não apenas por dois, mas por três movimentos: um crescimento, uma limitação 

provocada por falta de investimentos, e uma necessidade de um investimento maior para 

recuperar o crescimento. E devido a esse terceiro circuito de recuperação, torna-se um 

arquétipo de uma situação que apresenta o problema juntamente com uma solução. No caso 

deste arquétipo, o que poderia facilitar seu aparecimento, seria ao fazer a pergunta dos pontos 

fracos, haver algum estimulo para adicionar variáveis de acomodação ou falta de 

investimentos. Ou seja, com algum empenho o SWOT sistêmico deve funcionar bem, se 

usado na expectativa de analisar situações de crescimento com a intenção de encontrar de 

forma antecipada quais os principais problemas estruturais do crescimento do sistema, e assim 

atuar neles de forma preventiva. 

Outra saída interessante encontrada nas aplicações nesta tese e que provavelmente 

terá utilidade em outras aplicações do SWOT sistêmico é o mapa de campo de forças, que 
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apresenta as variáveis favoráveis de um lado e desfavoráveis do outro, segundo princípios de 

Kurt Lewin (1936). Com este mapa foi possível verificar de forma rápida o padrão de relações 

exercidas entre as variáveis do mesmo tipo, entre as variáveis de tipos diferentes, quais são as 

variáveis de destoam deste padrão e quais as variáveis estão na fronteira, ou seja, possuem 

mais relações com as variáveis do outro conjunto. 

Neste trabalho, foram listados alguns fatores que podem ser mais bem explorados: 

(1) Testar o método de forma mais extensiva e em outros contextos, (2) Coleta de variáveis 

complementares ao SWOT e mais direcionadas para favorecer maior diversidade de 

arquétipos, (3) Testar a utilidade dos mapas para a elaboração das estratégias, tendo em vista 

que apenas correlacionamos as estratégias existentes com os pontos de alavancagem,(4) 

Desenvolver um método colaborativo para fazer a coleta das relações sistêmicas à distância e 

com número maior de grupos que propicie um tipo de teste de validade de respostas diferentes 

para as mesmas combinação de variáveis, e (5) Verificar a viabilidade de criação de 

diagramas de estoque e fluxo em um processo semelhante. 

Como as duas aplicações do método foram em contextos semelhantes, com o uso de 

dois planejamentos estratégicos de universidades, considera-se um número reduzido de casos, 

além da semelhança, logo, recomenda-se uma sequência de testes maior e em contextos 

variados. 

Como não se encontrou uma grande diversidade de arquétipos, uma das atividades 

futuras é procurar formas complementares ao SWOT para coleta de variáveis, que estimulem 

o surgimento de tipos de variáveis necessárias para que sejam encontrados outros arquétipos, 

como por exemplo, a coleta e classificação das variáveis por categorias: recursos, 

competências, atividades de recuperação ou efeitos colaterais. Ou até mesmo em aplicações 

comparadas, levando em consideração um conjunto diferente de atores, sejam adversários ou 

parceiros, para entender e expandir a riqueza dos resultados cruzados, que se daria com a 

combinação de suas análises. 

Neste trabalho não se produziram as estratégias sugeridas, apenas foram priorizadas 

as já existentes. Portanto, são necessários mais testes na etapa de criação, pois os pontos de 

alavancagem ajudam a ver quais variáveis e relações devem ser levadas em consideração, se 

devem ser estimuladas ou desestimuladas em prol da dinâmica em que estão envolvidas, e 

assim, reunindo equipes, cada uma com um conjunto de arquétipos, para elaborar as 

estratégias, avaliar as saídas e documentar o processo. 
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Com o objetivo de tornar o processo da coleta de relações mais preciso, rápido e 

distribuído, cada pessoa poderia responder apenas um subconjunto das relações, e tendo um 

bom número de respondentes, várias pessoas poderiam responder a uma mesma relação e 

assim testar a consistência das respostas. Portanto, é preciso calcular quantas pessoas devem 

responder, quantas relações elas precisam avaliar e como resolver conflitos entre as respostas 

dadas, tendo como uma fonte importante para esta nova pesquisa os trabalhos de tomada de 

decisão em grupo. 

Por fim, uma possibilidade de trabalho é adaptar este método ou desenvolver um 

método que tenha como resultado diagramas de estoque e fluxo. Certamente são modelos 

mais complexos e difíceis de serem produzidos. Portanto, um método auxiliado por software 

para desenvolver este tipo de modelo pode facilitar que pessoas não especialistas na criação 

de diagramas de estoque e fluxo possam participar desta produção, tendo como um dos 

principais benefícios o fato de que com os diagramas de estoque e fluxo é possível 

desenvolver simuladores da realidade, que podem servir como ferramenta lúdica de 

aprendizado. 

Finalmente, o autor da dissertação já está convidado para participar de uma pesquisa 

semântica que provavelmente diminuirá o volume de relacionamentos entre as variáveis, 

cortando os relacionamentos hipoteticamente dispensáveis. 
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ANEXO A – ARQUÉTIPOS SISTÊMICOS DETALHADOS E ILUSTRADOS 

 

Neste anexo são apresentados de forma mais detalhada os onze arquétipos sistêmicos 

apresentados por Senge (1995). Porém apresentados em ordem compatível com a estrutura 

dividida em blocos feita por Valença (2011), apresentado os primeiro os três arquétipos de 

crescimento, seguidos dos dois arquétipos de parceira, os dois arquétipos de concorrência, os 

dois de mediocridade, e finalmente os dois arquétipos de problemas crônicos. 

 

1 Limite ao crescimento 

 

O arquétipo de limite ao crescimento é geralmente formado por dois ciclos: um de 

reforço, que está atrelado ao crescimento, e um de balanceamento, que limita o primeiro ciclo. 

O próprio crescimento do ciclo de reforço involuntariamente fortalece alguma condição 

limitante que dá força ao ciclo de balanceamento, que por sua vez limita o circuito de 

crescimento.  

Inicia-se com um processo de reforço (amplificador) a fim de produzir um 

resultado desejado. Tal processo cria uma espiral de sucesso, mas também 

cria indevidamente efeitos secundários (que se manifestam em um processo 

de equilíbrio) que acabam reduzindo o ritmo do sucesso (SENGE, 2011, p. 

137). 
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Figura 1- Arquétipo padrão de limite ao crescimento 

 

Fonte: Adaptada de Senge (2011) 

 

A dinâmica representada na Figura 1 acima ilustrada apresenta um circuito de 

favorável de reforço do crescimento com a “Ação para o crescimento” e o “Desempenho ou 

Condição Favorável”, seguida do circuito de balanceamento, que limita o crescimento 

mediante “Ação Inibidora do Crescimento”, que é gerada pela combinação do bom 

desempenho com a “Condição Limitante”. 

A estrutura do arquétipo de Limite ao Crescimento geralmente possui um retardo no 

circuito de balanceamento. Como o atraso distancia no tempo, a causa da consequência torna 

difícil a identificação de qual ação pode provocar a inibição do crescimento. 

Peter Senge (2011) apresenta como princípio geral para a situação remover os fatores 

limitantes ao invés de forçar o crescimento. Valença (1999a) afirma que a melhor estratégia é 

atuar antes que o ciclo de balanceamento ocorra e prejudique o desempenho, aconselhando a 

sempre estar atento a esta situação com a frase de alerta: “Nada cresce para sempre”. Portanto, 

a melhor forma de sair desse arquétipo é desarticulando o circuito de balanceamento que 

provoca o limite, tentando enfraquecer diretamente ação ou condição limitante ou atuar nas 

relações, ou seja, evitar alimentar a ação inibidora ou evitar que os seus efeitos atuem sobre o 

crescimento. 

Valença (1999a) faz alerta sobre este arquétipo, pois ele pode ser parte de outros 

mais complexos. No caso de mais de um limite, a estrutura pode ser do arquétipo de 

Atratividade. No caso de o limite ser causado por falta de investimento, pode estar em um 

arquétipo de Crescimento com Subinvestimento. Ou, ainda, se o fator limitante for um recurso 

escasso, a situação pode ser uma Tragédia do Fator Comum. 
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Figura 2- Arquétipo exemplo de limite ao crescimento 

 

Fonte: Elaborada pelo autor (2014) 
 

Como exemplo para o arquétipo de limite ao crescimento, tem-se na Figura 2 acima 

observada uma situação analisando o lucro e a produção de alimentos. Quanto maior a 

“Produção de alimentos”, certamente será maior o “Lucro com as vendas de alimentos 

produzidos”, assim, como o lucro estimularia mais investimentos para o crescimento da 

produção, essa dinâmica de reforço representa o circuito de crescimento do arquétipo. Com 

mais alimentos produzidos e lucro dos produtores, a oferta deste tipo de alimento no mercado 

aumenta, provocando, assim, uma “Queda no preço dos alimentos”. Com os preços caindo, o 

lucro é reduzido, e aí está o segundo circuito, desta vez de balanceamento. Este segundo 

circuito é um dos mecanismos que mantêm estável a produção de alimentos. Nesta leitura, ele 

limita a produção, já que com a produção acima do procurado pelo mercado os preços caem e 

o estímulo para seguir produzindo também cai. Mas, por outro lado, este balanceamento faz 

com que os preços subam, caso a produção seja reduzida, aumentando o lucro. Neste caso, 

pode ser a possível saída para quem quer continuar investindo, mas o mercado para aquele 

produto está saturado e com redução de preços. Ou se produz outro tipo de alimento 

juntamente com aquele, tentando aumentar o mercado, ou investindo em publicidade para 

aumentar o interesse do mercado no determinado tipo de alimento. Ou seja, enfrentar 

diretamente o fator limitante da situação, que, no caso, é a saturação do mercado e a queda de 

preço. 

 

2 Princípio da atratividade 

 

Os arquétipos de atratividade se assemelham a um conjunto de arquétipos de Limite 

ao Crescimento com o mesmo circuito de crescimento. Portanto, nesse arquétipo tem-se o 

circuito de crescimento, seguido de dois ou mais circuitos de balanceamento. Como o nome 



102 

 

atratividade sugere, essa dinâmica geralmente está associada a uma situação favorável que 

atrai muita atenção, provocando uma série de limitações para o crescimento. 

 

Figura 3 - Arquétipo padrão de atratividade 

 

 

Fonte: Extraída do software SysPraxis Desktop (2014) 

 

A dinâmica apresentada pela Figura 3 acima possui um ciclo de crescimento 

semelhante ao da Figura 1, com uma ação de crescimento e um resultado favorável. Porém, 

ela tem mais de uma ação inibidora do crescimento, ambas culminando em uma ação 

inibidora total, capaz de prejudicar o resultado favorável obtido no momento de crescimento. 
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Figura 4- Arquétipo exemplo de atratividade 

 
Fonte: Adaptada de Pensamento sistêmico: 25 aplicações práticas (VALENÇA E 

ASSOCIADOS - ESTRATÉGIAS DE AÇÃO, 1999a, p. 63) 

 

A Figura 4 apresenta um exemplo do arquétipo de atratividade apresentado por 

Valença (1999a). O circuito de reforço representado começa pelo “Investimento em 

infraestrutura”, que aumenta a “Qualidade de vida” estimulando mais investimentos desse 

tipo. Esse aumento na “Qualidade de vida” acaba atraindo uma boa quantidade de Imigrantes, 

e a cidade, que em princípio não estava preparada para recebê-los, acaba sofrendo, por um 

lado, com a falta de “Moradia” e com o “Desemprego”, fatores estes que combinados 

reduzem drasticamente a “Qualidade de vida”. 

Segundo Valença (1999a), é preciso sempre estar em alerta nas situações de 

crescimento, pois cedo ou tarde os fatores limitantes podem aparecer.  Nestes casos, com mais 

de um fator limitante é preciso verificar quais deles podem ser atacados e inibidos e quais as 

formas de fazer essa ação.  

Assim como no arquétipo de limite ao crescimento, Valença (1999a) afirma que esta 

situação pode ser provocada por um recurso escasso, caracterizando um arquétipo de Tragédia 

do Fator Comum, ou pode ser provocada pela falta de investimento para acompanhar o 

crescimento, caracterizando, assim, um Crescimento com Subinvestimento. 
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3 Crescimento com subinvestimento 

 

O arquétipo de crescimento com subinvestimento difere um pouco dos demais, pois 

ele já vem com uma solução dentro da estrutura do arquétipo. Sua dinâmica é provocada por 

três circuitos: (1) circuito de crescimento, (2) circuito de balanceamento provocado pela falta 

de investimento, (3) seguido de um circuito que reverte o limite. 

 

Figura 5 - Arquétipo padrão de crescimento com subinvestimento 

 

 

Fonte: Extraída do software SysPraxis Desktop (2014) 

 

Este exemplo da Figura 5 acima exibida possui, de forma explícita, a variável de 

acomodação, conforto ou descuido, que gera a atividade subinvestida. Com a atividade 

subinvestida existe uma dificuldade de manter o bom desempenho que suporta o crescimento, 

ameaçando, assim, reduzi-lo. Com o tempo, esse desempenho ruim desperta a percepção da 

necessidade de investir a partir de uma atividade recuperadora. 
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Por esse arquétipo já ter embutido em si uma solução, sua maior preocupação é com 

o atraso antes de ativar o circuito de recuperação. Ou seja, quanto tempo ele já foi prejudicado 

antes de investir na recuperação. O outro atraso acontece no processo de acomodação, 

demorando a se perceber o estado de subinvestimento. 

Peter Senge (2011) apresenta como princípio gerencial o investimento em 

capacidade antes do surgimento da demanda, inclusive como estratégia para o surgimento 

desta, mantendo sempre o controle sobre o desempenho-chave e a capacidade de atender a 

demanda potencial. 

 

Figura 6- Arquétipo exemplo de crescimento com subinvestimento 

 

 
Fonte: Adaptada de Valença e Lima (1998) 

 

A Figura 6 ilustrada acima apresenta um exemplo do arquétipo de Crescimento e 

Subinvestimento (VALENÇA e LIMA, 1998, p. 58). Esta dinâmica representa uma empresa 

que no início de suas atividades não foi prioridade desenvolver o seu setor de vendas. Esta 

empresa começa a crescer como no ciclo de reforço formado pelas relações entre as variáveis 

“Produção” e “Demanda por Vendas”. Com o tempo, o crescimento, principalmente da 

“Demanda por Vendas”, sendo desproporcional ao tamanho ou competência da equipe de 

vendas, acaba reduzindo o “Desempenho Atual das Vendas”, se tornando uma barreira para o 
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crescimento. Até então, com esses dois primeiros circuitos, um de reforço e um de 

balanceamento, a dinâmica é semelhante ao arquétipo de limite ao crescimento. Neste ponto, 

temo-se o chamado ciclo de recuperação, pois com a redução do “Desempenho Atual das 

Vendas” é aumentada a “Necessidade de Profissionalização do Departamento de Vendas”. E 

essa necessidade impulsiona a empresa a prover um “Investimento no Departamento de 

Vendas” para recuperar o “Desempenho Atual das Vendas”. O ponto-chave para sair dessa 

dinâmica é diagnosticar essa falha no departamento de vendas o mais rápido possível, antes 

que as vendas despenquem pelos transtornos causados pela dificuldade do atendimento à 

demanda. Ou seja, o primeiro problema é causado pelo desconhecimento do subinvestimento, 

que, provavelmente, só é percebido quando o problema está instalado. Percebendo essa 

dificuldade na equipe de vendas, é necessário investir assim que tiver condições, já que o 

investimento demora tempo para ter resultado na recuperação das vendas, e nesse tempo de 

espera as demandas por vendas são continuamente prejudicadas. 

 

4 Adversários acidentais 

 

O arquétipo de adversários acidentais é o primeiro do bloco de parceria, ou seja, sua 

dinâmica apresenta dois ou mais parceiros em uma relação problemática. Esse tipo de 

situação começa com uma parceria onde cada um dos agentes tem ações em favor do sucesso 

do outro, em um circuito de reforço onde o próprio sucesso estimulado pela ação do parceiro 

estimula sua ação de parceria. Porém esse sucesso de cada agente pode gerar ações 

individuais, favoráveis para si, pois ele reforça o próprio sucesso. Mas essas ações individuais 

podem provocar obstruções para o sucesso do outro. De um modo sintético, a situação 

representa parceiros que são bem intencionados, mas que acabam gerando situações onde se 

comportam como adversários. Por isso, esses arquétipos são chamados de adversários 

acidentais, uma parceria que acidentalmente provoca um comportamento adversário. 
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Figura 7 - Arquétipo padrão de adversários acidentais 

 

 
Fonte: Extraída do software SysPraxis Desktop (2014) 

 

Na Figura 7 observa acima se tem a representação genérica do arquétipo. Começando 

a leitura pelo circuito externo, têm-se as ações dos agentes 1 e 2 em favor do outro, 

colaborando, assim, para que ambos tenham sucesso, que, por sua vez, o sucesso atingido 

reforça as ações de parceria. Nesta situação, além das ações de parceria existem ações 

individuais dos parceiros que também contribuem para seu próprio sucesso. O problema é 

quando essa ação individual provoca obstruções no sucesso do outro, prejudicando a situação 

de parceria desenvolvida até então.  

Nesta situação os agentes que tentam ser parceiros acabam agindo como 

concorrentes. Valença (1999a) aponta como ponto de alavancagem a definição da relação 

entre os agentes, se pretendem agir como parceiros e, portanto, ter a consciência de que essas 

ações individualistas podem prejudicar a dinâmica como um todo, ou se devem se portar 

como concorrentes, tendo em vista as dificuldades produzidas pela parceria. 
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Figura 8- Arquétipo exemplo de adversários acidentais 

 

 
Fonte: Adaptada de Valença & Associados – Estratégias de ação (1999a) 

 

A Figura 8 apresenta uma instância da situação de adversários acidentais entre um 

líder e sua equipe. No circuito de crescimento o “Sucesso do líder” gera “Desenvolvimento da 

equipe”, que ajuda no “Sucesso da equipe”, aumentando a “confiança no líder”, que reforça o 

“Sucesso do líder”. Até então, com esse ciclo de reforço externo do gráfico a situação é ideal, 

onde o líder e sua equipe crescem juntos. Mas para garantir esse sucesso, cada um dos lados 

pode usar algumas táticas que prejudicam o sucesso do outro lado, dificultando o crescimento 

como um todo. Do lado do líder, para garantir seu sucesso ele pode desenvolver uma 

“Simpatia com a equipe”, que em princípio ajuda o seu sucesso, mas pode provocar uma 

“Proteção unilateral (minimização de feedback corretivo)”, e a ausência  desse feedback do 

líder prejudica o “Sucesso da equipe”. Enquanto a equipe ao tentar manter o seu sucesso 

desenvolve “Aliança entre os membros”, essa aliança pode desenvolver um quadro de 

“Defensividade e autoproteção (não assunção dos erros)”, e essa defensividade reduz o 

desempenho da equipe, e logo o sucesso do líder. Neste caso, pode-se ver que a formação de 

alianças ou a tentativa de manter a simpatia pode causar a não assunção de erros e prejudicar 
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o feedback, elementos que nem sempre são fáceis de conseguir, mas são necessários para 

manter um bom desempenho de qualquer equipe. Portanto, para evitar essa queda de 

desempenho da equipe é necessário perceber e alertar as pessoas envolvidas sobre o quanto o 

protecionismo do líder ou dos membros da equipe podem ser prejudiciais a ambos. 

 

5 Sucesso ao bem-sucedido 

 

A dinâmica apresentada neste arquétipo é provocada por uma alocação desigual de 

recursos gerada pelo sucesso de um agente em detrimento do outro. Um lado bem-sucedido 

tem um retorno do seu sucesso, recebendo mais recursos e conseguindo atingir um resultado 

cada vez melhor. Enquanto o outro lado, que em princípio não foi bem-sucedido, recebe 

menos recursos, dificultando mais sua ação e desempenho. Resumindo, um lado bem 

sucedido é reforçado pelos recursos alocados para si, enquanto o outro lado também tem um 

reforço, mas que direciona cada vez mais seu desempenho para baixo. 

 

Figura 9 - Arquétipo padrão de sucesso ao bem-sucedido 

 

 

Fonte: Extraída do software SysPraxis Desktop (2014) 

 

A Figura 9 acima ilustra o comportamento padrão do arquétipo de sucesso ao bem-

sucedido. A partir da alocação desigual de recurso para o agente 1, aumentando a recompensa 

do mesmo, sua ação é potencializada, atingindo facilmente o sucesso e reforçando a alocação 

desigual para si. Por outro lado, o agente 2 começa com uma redução na sua recompensa, e 



110 

 

com menos recurso sua ação é enfraquecida, portanto tem uma chance menor de atingir o 

sucesso, e com a redução no sucesso do agente 2 é reforçada a desigualdade na alocação de 

recursos, prejudicando ainda mais a sua situação. 

 

Figura 10 - Arquétipo exemplo de sucesso ao bem-sucedido 

 

 

Fonte: Elaborada pelo autor (2014) 

 

Na Figura 10 ilustrada acima se tem o exemplo de um campeonato de corrida de 

carros no videogame disputado pelos irmãos Fred e Jorge. Neste jogo, os corredores são 

recompensados após cada partida com recursos que podem ser usados para comprar 

equipamentos que melhoram o desempenho do carro. Nas primeiras partidas Fred teve um 

desempenho melhor que Jorge, conseguindo os recursos que possibilitaram a compra de 

melhores equipamentos, enquanto Jorge, ficando em posições inferiores, não conseguiu 

recursos para melhorar o carro. Nessa situação, o desempenho de Fred, que já tinha sido 

melhor que o de Jorge, é ainda mais favorecido, ocasionando em mais vitórias e reforçando o 

padrão de mais recursos para si. Nesse padrão, o campeonato praticamente é decidido nas 

primeiras corridas, tornando quase impossível uma virada, prejudicando a diversão do jogo 

nas partidas em que um jogador tem mais pontos e melhores equipamentos que o outro. Uma 

opção para manter os jogadores com as mesmas condições de jogo é não ligar as melhorias 

nos equipamentos com os resultados obtidos, mantendo as condições iguais durante todo o 

campeonato, sendo possível dar outros tipos de recompensa para os vencedores como uma 

contagem permanente das vitórias ou campeonatos obtidos ou que os recursos sirvam apenas 
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para melhorar a aparência do carro. Outra forma de reduzir o prejuízo dessa dinâmica é 

reduzindo a quantidade de corridas, tornado os campeonatos mais curtos, ao ponto de evitar 

que essa alocação desigual chegue a um nível que dificulte a diversão. 

 

6 Escalada 

 

No arquétipo de escalada tem-se uma dinâmica de troca de ameaças e reações entre 

dois agentes. Diferente dos anteriores, esse arquétipo é do grupo de concorrência, portanto 

uma situação declarada de confronto. Mas, no caso, não representa uma concorrência comum, 

é uma situação onde acontece uma troca de “ofensas” tão prejudiciais que muitas vezes é 

melhor abrir mão da disputa para não aumentar o prejuízo. Um exemplo simples é o caso da 

briga de duas crianças, onde, por algum desentendimento, uma começa a troca de agressões 

com uma tapa, e acriança que apanhou revida com um golpe mais forte, dando motivos para a 

primeira acertar mais um golpe para não sair “perdendo” e assim continuando a troca de 

agressões. Nessa situação é menos prejuízo assumir uma derrota que apanhar cada vez mais. 

 

Figura 11 - Arquétipo padrão de escalada 

 

 

Fonte: Extraída do software SysPraxis Desktop (2014) 
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Na Figura 11 tem-se o desenho padrão do arquétipo de escalada. Há a variável 

iniciativa do Agente 1, que representa o início das agressões, gerando o sucesso e ganho do 

agente 1 e criando uma ameaça ao agente 2, que estimula sua reação, que atinge um grau de 

sucesso e reduz o ganho do agente 1, criando, assim, uma ameaça ao mesmo. O agente 1 se vê 

na necessidade de revidar com a ação de reação e tomando a vantagem para si. Essa dinâmica 

tende a continuar até um dos dois abrir mão da disputa e propor um acordo. 

 

Figura 12 - Arquétipo exemplo de escalada 

 
Fonte: Adaptada de Valença e Lima (1998) 

 

 

A Figura 12 exibida acima apresenta um exemplo de arquétipo de escalada 

(VALENÇA e LIMA, 1998, p. 63), onde uma troca de ameaças levou duas nações a 

investimentos altíssimos em armamentos, aumentando ainda mais as ameaças entre eles. Este 

arquétipo não possui o ciclo com a iniciativa, inclusive para essa situação não faz muita 

diferença quem começou o conflito, o importante é que ele deveria ter terminado o quanto 

antes. Começa-se por ler a variável central, na qual, hipoteticamente, se inicia a leitura com a 

“Superioridade do Armamento Americano”. Essa superioridade provoca uma “Ameaça aos 

Russos”, que investem na “Construção de armas Russas” para reverter o quadro com um 

armamento superior, logicamente invertendo a “Superioridade do Armamento Americano”. 

Essa superação provoca uma enorme “Ameaça aos Americanos”, que também investem na 

“Construção de armas Americanas”, para retomarem a superioridade armamentista, voltando 

para o estado inicial da dinâmica. 
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7 Tragédia do fator comum 

 

A dinâmica desse arquétipo acontece devido à exploração conjunta de um recurso 

crítico e limitado, que é usado até a sua extinção e, portanto, extinguindo todas as atividades 

que dependiam desse recurso. O uso do petróleo é um exemplo dessa dinâmica. Todos sabem 

que um dia essa fonte de energia vai se esgotar e se não tiverem outras fontes renováveis que 

consigam sustentar a oferta com um bem substituto, o mercado viverá uma imensa crise, pois 

todos os veículos dependentes desse combustível não terão nenhuma serventia, deixando a 

população vítima da situação e a sua indústria em decadência. Portanto, antes que esse dia 

chegue é de suma importância o investimento nessas fontes alternativas, que mesmo não 

atendendo à população toda, em princípio, ao menos reduzirá o consumo do petróleo, dando 

mais tempo à indústria e ao mercado para se prepararem melhor para o momento em que 

faltar o combustível. 

 

Figura 13 - Arquétipo padrão de tragédia do fator comum 

 

 
Fonte: Extraída do software SysPraxis Desktop (2014) 

 

O princípio apresentado por Senge (2011) é gerenciar os recursos compartilhados, 

podendo ser por meio de educação de todos, criação de mecanismo de autorregulação ou 
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mecanismo de regulação oficial. Valença (1999a) sugere que, além de limitar o uso do 

recurso, deve-se reinvestir no sistema para aumentar o recurso tido como comum ou crítico. 

 

Figura 14- Arquétipo exemplo de tragédia do fator comum 

 

 

Fonte: AdaptadaValença e Lima (1998) 

 

O arquétipo da Figura 14 foi apresentado por Valença no livro Praia de Pipa: a 

próxima vitima? (1996) e apresenta como a “Beleza dos Recursos Naturais” é o recurso 

crítico fundamental da dinâmica, que deve ser usado com cautela. Por um lado, a “Beleza dos 

Recursos Naturais” estimula o “Lucro Comercial” com a “Indústria do Turismo”, aumentando 

a “Atividade Turística”; por outro lado, o governo visa um “Lucro Político”, usando a 

“Gestão Pública” para promover a “Atividade Turística”. Portanto, estimulada por duas 

frentes, a “Atividade Turística” tende a continuar aumentando. O problema é que esse 

aumento, com o tempo, pode vir a prejudicar a “Beleza dos Recursos Naturais”, que é o fator-

chave para manter essas duas atividades. Portanto, não apenas para o caso analisado na praia 

de Pipa, mais em qualquer outro ponto turístico que depende dos recursos naturais, estes 

devem ser usufruídos de forma sustentável. 
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8 Deriva de metas 

 

Esse arquétipo é formado por dois circuitos de balanceamento ligados pela variável 

que representa a diferença entre o estado atual e a meta desejada. Essa diferença produz dois 

tipos de tensão: (1) emocional, que procura aliviar a meta, e (2) criativa, que impulsiona para 

a melhora da condição atual, ambas visando reduzir a diferença entre a meta e o desempenho 

atual. Geralmente, a tensão criativa demora um pouco mais para melhorar a condição, 

portanto, a tensão emocional, para reduzir as metas, acaba tendo efeito mais rápido. Desta 

forma, a meta menor é mais fácil de ser atingida, convergindo mais rápido, porém distante do 

ponto de excelência almejado inicialmente. 

 

Figura 15- Arquétipo padrão de deriva de metas 

 

 
Fonte: Extraída do software SysPraxis Desktop (2014) 

 

Na Figura 15 observada acima se tem o desenho padrão do arquétipo de deriva de 

metas, com os dois balanceamentos ligados pela diferença entre a condição atual e a meda 

desejada. Produzindo, pelo lado esquerdo, a tensão emocional e pressão para desafogar, que 

influencia a ação para relaxar e ajustar a meta, reduzindo a meta desejada e, por fim, 

reduzindo a diferença mediante redução da meta. Pelo lado direito, a diferença entre a meta e 

a condição atual estimula a tensão criativa e pressão para recuperação. A tensão é direcionada 

em forma de ação para melhorar a condição atual. Mas essa ação demora realmente para 
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aumentar o desempenho, por isso se tem o ícone de um relógio nesse circuito. Demorando em 

atingir o objetivo, é ainda mais fácil reduzir as metas que também aliviam as duas tensões. 

O ponto de alavancagem desse arquétipo é a ligação entre a diferença de desempenho 

e a tensão emocional para aliviar a meta, minimizando o efeito deriva da meta (VALENÇA et 

al., 2011). Uma forma de evitar a tensão emocional é o acompanhamento frequente da meta, 

apresentando um crescimento incremental, reduzindo, assim, a tensão emocional. 

 

Figura 16 - Arquétipo exemplo de deriva de metas 

 

 
Fonte: Adaptada de Valença & Associados (1999) 

 

A Figura 16 foi adaptada de Valença (1999a), com a mesma dinâmica, mas estética 

padronizada. Nela, a dinâmica do arquétipo de deriva de metas é exemplificada. A leitura do 

arquétipo começa pela “Diferença de Faturamento Real para o Planejado”, que gera dois tipos 

de tensões para reduzir esta diferença. Por um lado, a diferença gera uma “Tensão 

Emocional” que faz uma “Pressão para Aceitar o Factível”, ou seja, para reduzir a tensão 

primeiramente pensa em reduzir a “Meta de Faturamento” e assim reduz a “Diferença de 

Faturamento Real para o Planejado”. Por outro lado, é produzida uma “Tensão Criativa”, que 

estimula o “Esforço de Vendas”, aumentando o “Faturamento Real”, também reduzindo a 

“Diferença de Faturamento Real para o Planejado”. O segundo circuito certamente é mais 

favorável, mas nele existe uma relação com atraso, ou seja, ele é mais lento que o primeiro 

circuito, portanto, se não houver uma intervenção, a tendência é que o primeiro circuito tenha 

um feedback mais rápido e, assim, reduzindo as metas junto com as tensões, inibindo o 

segundo circuito que proporcionaria um aumento no faturamento. Para solucionar essa 
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situação é possível agir de duas formas, evitando que a tensão emocional interfira na meta 

proposta, e investir no esforço de vendas para que ele alcance mais rapidamente o faturamento 

almejado. 

 

9 Crescimento com subinvestimento por deriva de metas 

 

Nesse arquétipo há uma estrutura semelhante ao arquétipo de crescimento com 

subinvestimento, mas o subinvestimento aqui é provocado por uma deriva de metas, ou seja, a 

dificuldade de atingir a meta desejada produz tensão emocional, que acaba reduzindo as 

metas, juntamente com o desempenho. 

 

Figura 17 - Arquétipo padrão de crescimento com subinvestimento por deriva de metas 

 

 
Fonte: Extraída do software SysPraxis Desktop (2014) 

 

A Figura 17 acima apresenta a dinâmica de crescimento com subinvestimento por 

deriva de metas. Nele, as ações para o crescimento e o desempenho atual estão se reforçando. 
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Nessa situação, o aumento do desempenho atual força o aumento das metas, que, por sua vez, 

provoca a tensão emocional para reduzir a meta por meio da atividade de controle ou alívio, 

reduzindo, enfim, a meta. O aumento da meta provoca, além da tensão, uma percepção da 

necessidade de investimento e recuperação. Essa atividade de recuperação aumenta o 

desempenho e com isso se reduz a necessidade da ação para aliviar a meta. 

O ponto de alavancagem do arquétipo é investir na atividade recuperação o mais 

cedo possível, para evitar o prejuízo causado pelo subinvestimento, que geralmente só é 

percebido em longo prazo (VALENÇA et al., 2011). 

 

Figura 18 - Arquétipo exemplo de crescimento com subinvestimento por deriva de metas 

 

 
Fonte: Adaptada de Valença et al.(2011) 

 

A Figura 18 acima ilustrada apresenta a dinâmica do filme “À procura da felicidade”, 

arquétipo mostrado por Valença et al. (2011, p. 353). Nesta situação, o personagem principal 

estava desempregado e cuidava de um filho, e sua principal meta era a “Admissão na 
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corretora”. Para conseguir este emprego, ele manteve sempre o “Empenho para atrair 

clientes”, que se reforçava com a atividade de “Telefonar sem interrupções e evitar breaks 

para refeições”. Quanto mais se esforçava, mais ele almejava a “Admissão na corretora”. 

Aumentando as expectativas, também aumentavam as tensões: “Preocupação em não atingir 

as metas e cuidado com o filho”. Esta tensão especificamente direcionou o personagem a 

“Dividir tempo para conseguir ganhar dinheiro, estudar e cuidar do filho”. Esta divisão do 

tempo, juntamente com a distância que sentia da meta, despertou no personagem a “Percepção 

da necessidade de investimento”, levando-o “a Ser criativo e desobedecer à lista ordenada de 

ligações pendentes”, ganhando o “Reconhecimento dos clientes e da corretora” e, então, 

fechando o circuito de balanceamento ao reduzir a variável: “Dividir tempo para conseguir 

ganhar dinheiro, estudar e cuidar do filho”. 

 

10 Quebra-galho 

 

A situação de quebra-galho acontece ao tentar resolver problemas com soluções 

sintomáticas e emergenciais. Essas soluções podem amenizar temporariamente o problema, 

mas não duram muito e aparecem consequências indesejadas, que aumentam o problema mal 

resolvido. Essa dinâmica é formada por dois circuitos, um de balanceamento entre o problema 

e a solução precária, e outro de circuito de reforço, onde o problema pede uma solução rápida 

que gera as consequências indesejadas, que podem aumentar o problema. 

 

  



120 

 

Figura 19- Arquétipo padrão de quebra-galho 

 

 
Fonte: Extraída do software SysPraxis Desktop (2014) 

 

A Figura 19 acima ilustra a dinâmica do arquétipo de quebra-galho. Valença (1999) 

aponta como estratégia procurar métodos preditivos ou simulações para verificar, com 

antecedência, a existência e o impacto das consequências não intencionais, portanto, tomando 

como base essa previsão para a escolha da melhor ação a ser executada. 

 

Figura 20- Arquétipo exemplo de quebra-galho 

 

 
Fonte: Adaptada de Valença & Associados – Estratégias de Ação (1999a) 

 

A Figura 20 apresenta um exemplo de situação de quebra-galho, extraída de Valença 

(1999a, p. 46). A leitura desta situação começa com a variável “Praga”, e para controlar a 

praga o caminho mais rápido é o “Uso de Pesticidas”, que possui um efeito rápido e direto no 
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controle de pragas. Porém, o uso de pesticidas com o tempo desenvolve um efeito colateral 

“Fortalecimento de Algumas Espécies”, que finda mantendo as pragas vivas. 

 

11 Transferência de responsabilidade 

 

Semelhante ao arquétipo de quebra-galho, a transferência de responsabilidade se dá 

ao tentar resolver o problema e se opta por soluções rápidas. Neste arquétipo também 

encontra-se uma solução funcamental que resolveria de vez o problema, mas essa solução, 

mesmo conhecida, tende a ser mais cara ou mais demroada para resolvê-lo. 

 

Figura 21- Arquétipo padrão de transferência de responsabilidade 

 

 
Fonte: Extraída do software SysPraxis Desktop (2014) 

 

Peter Senge (2011) aponta como princípio para situações semelhante a este arquétipo 

manter o foco no prazo, usando, portanto, a solução sintomática, principalmente para ganhar 

tempo para a execução da solução fundamental. 
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Figura 22- Arquétipo exemplo de transferência de responsabilidade 

 

 
Fonte: Adaptada de Valença & Associados – Estratégias de Ação (1999b, p. 101) 

 

A Figura 22 apresenta o principal arquétipo do livro Utilização de Consultoria na 

Região Metropolitana do Recife (VALENÇA E ASSOCIADOS - ESTRATÉGIAS DE 

AÇÃO, 1999b, p. 101). Começando a leitura pelo problema “Necessidade de Consultoria”, 

para tornar e empresa competitiva, juntamente com a “Tendência a Enxugamento” e o 

“Preenchimento das Lacunas de Competência Técnica” gera o aumento da “Necessidade de 

Produtividade”, que, por sua vez, estimula a “Terceirização e Contratação de Consultorias 

Especializadas”, que diminui a  “Necessidade de Consultoria”, sendo este o primeiro circuito 

de balanceamento. Mas, com o tempo, a “Terceirização e Contratação de Consultorias 

Especializadas” provoca como um efeito não intencionado: a “Dependência de Ajuda Externa 

para Enfrentar as Constantes Mudanças”. Esta dependência reduz a “Autonomia e 

Experimentação” da equipe, prejudicando dois fatores apontados como solução definitiva para 

a situação, a “Transferência de Know How” e a “Aprendizagem”. Portanto, o melhor caminho 

a ser seguido é a “Necessidade de Consultoria” estimular a “Transferência de Know How” e a 

“Aprendizagem”, que diminuem a “Necessidade de Consultoria”. Como nem sempre é 



123 

 

possível esperar o tempo necessário para a “Aprendizagem”, resolver os problemas 

emergenciais, a “Terceirização e Contratação de Consultorias Especializadas”, pode ser 

levado em consideração, desde que esteja ciente que essa solução é temporária e pode 

produzir efeitos prejudiciais, mantendo, assim, o equilíbrio entre a solução mais rápida e a 

solução definitiva. 
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ANEXO B- OBJETIVOS ESTRATÉGICOS E AÇÕES ESTRATÉGICAS DO 

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL DA UFPE 

 

Objetivos estratégicos Ações estratégicas 

1- Tornar a UFPE uma das 100 melhores 

universidades do mundo. 

 Expandir a oferta de cursos de língua estrangeira 

para professores, estudantes e técnicos 

administrativos. 

 Ampliar a oferta de curso de língua portuguesa 

para estudantes estrangeiros. 

 Ofertar sistematicamente disciplinas em inglês. 

 Conceber indicadores que permitam a participação 

da universidade em mais rankings internacionais. 

 Aumentar visibilidade da UFPE. 

 Propor modelo de gerenciar o desempenho de 

pesquisa da UFPE. 

2- Consolidar e expandir a interiorização 

 Construir mais campi no interior do estado de 

Pernambuco mediante estudos de viabilidade. 

 Prover de infraestrutura física, os campi de 

Caruaru e Vitória de Santo Antão, adequada a 

demanda crescente da região. 

 Ampliar a oferta de cursos de graduação e pós-

graduação nos campi do interior. 

3- Implantar uma política de 

internacionalização 

 Capacitar professores para lidar no contexto 

internacional. 

 Conceber e implantar um modelo de 

internacionalização, em todos os níveis. 

 Atualizar as grades curriculares visando a 

internacionalização de currículos. 

 Flexibilizar a aceitação dos créditos realizados no 

exterior. 

 Instalar cultura de internacionalização, inserida nas 

estruturas de decisão e gestão das Universidades. 

 Integrar as várias unidades para implantação de 

estratégias de internacionalização. 

4- Desenvolver a educação midiática 

 Definir e implantar uma política de uso/oferta de 

educação midiática. 

 Aplicar novos métodos e metodologias de 

ensino/aprendizagem. 

 Compor equipe de estudos em Educação Midiática. 

 Reconhecer créditos das disciplinas ofertadas à 

distância por outras instituições (nacionais e 

internacionais). 

  Oferta de disciplinas EAD a outros 

cursos/instituições do Brasil e do exterior. 

 Institucionalizar a rede de cooperação em EAD. 

5- Promover expansão de cursos garantindo 

a qualidade 

 Reestruturar o ensino médico. 

 Implantar modelo para novo processo de 

aprendizagem. 

6- Institucionalizar uma política de 

acompanhamento e redução de retenção e 

evasão na graduação 

 Implantar um sistema de acompanhamento de 

resultados acadêmicos por aluno. 

7- Viabilizar a integração da universidade  Conceber um modelo de escritórios de projetos. 
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Objetivos estratégicos Ações estratégicas 

com a sociedade, dentro de um programa 

de pesquisa, extensão e inovação; 

 Fortalecer e capacitar o comitê de processos ao 

trabalho por projetos. 

 Fortalecer diretoria de inovação e de 

empreendedorismo (DINE). 

 Implantar e ampliar parcerias estratégicas. 

 Capacitar equipes para gerenciamento de projetos. 

8- Promover política de sustentabilidade 

 Reconfigurar a rede elétrica dos campi e implantar 

programa de conservação de energia. 

 Expandir, revitalizar e otimizar os espaços de 

convivência considerando a política de 

acessibilidade. 

 Proceder a coleta seletiva e fortalecer as iniciativas 

do grupo de resíduos sólidos da UFPE. 

 Incorporar, sempre que possível, requisitos 

socioambientais na licitação de bens e serviços. 

 Estimular nos parceiros o comprometimento com a 

sustentabilidade, de forma que desenvolvam uma 

atitude cidadã no seu ambiente de trabalho e dia a 

dia. 

9- Implantar política de resgate, preservação 

e acesso à cultura; 

 Instalar o conselho de cultura da UFPE. 

 Articular as diversas ações e seguimentos de 

cultura dentro de um projeto institucional. 

 Desenvolver um processo de inclusão cultural em 

todos os níveis da UFPE. 

10- Implantar uma política de avaliação 

(interna e externa) em todas as instâncias 

 Instituir um programa de monitoramento e 

avaliação dos planos (PEI, PDI e PAI). 

 Fortalecer a Comissão Própria Avaliação (CPA).  

 Implantar avaliação docente em todos os níveis. 

11- Redefinira a política de contratação de 

pessoal (docentes e técnicos) para 

garantir a excelência da instituição 

 Elaborar modelo de gestão por competências. 

 Desenvolver políticas de retenção do quadro de 

servidores. 

 Eliminar as dicotomias e as superposições de 

funções existentes na atual estrutura. 

 Instituis políticas de meritocracia aos cargos de 

gestão. 

12- Ser referência na gestão e governança de 

tecnologia de informação e comunicação 

 Atingir e manter índice de maturidade aprimorando 

a governança de TI. 

 Atingir e manter elevada a satisfação com os 

serviços prestados. 

 Implantar programa de gestão e governança de TI. 

 Otimizar e implantar políticas de TIC na UFPE. 

 Aprimorar os processos e canais de comunicação. 

13- Aperfeiçoar o Programa de Capacitação 

Pessoal (docentes e técnicos) para 

garantir a excelência da instituição 

 Introduzir como requisito no estágio probatório a 

participação dos novos professores em cursos e 

seminários sobre pedagogia de ensino, assim como 

na área de gestão para chefes de departamento. 

 Avaliar o desempenho com indicadores que 

possibilitam aferir a qualidade da contribuição dos 

seus servidores nos resultados institucionais. 

14- Oferecer condições de acesso, 

permanência e conclusão exitosa da 

formação acadêmica de todos os 

estudantes 

 Ampliar o Programa de Moradia Universitária na 

UFPE. 

 Fortalecer a gestão das bolsas em busca de uma 

maior eficácia. 
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Objetivos estratégicos Ações estratégicas 

 Atender toda a demanda de alunos em 

vulnerabilidade socioeconômica  

 Aumentar o fomento a participação dos estudantes 

em eventos acadêmicos, científicos e culturais. 

 Aprimorar os programas existentes para a 

permanência do estudante. 

15- Ampliar, modernizar e manter a 

infraestrutura física da universidade 

 Restaurar, reformar, ampliar, atualizar e construir 

laboratórios, salas de aula – com estrutura para 

teleconferência – e administrativas, em todos os 

campi. 

 Equipar todas as salas de aula com ar 

condicionado, recursos audiovisuais e mobiliário 

adequado. 

 Criar estrutura de apoio à manutenção de 

equipamentos. 

 Reestruturar o restaurante universitário – RU do 

recife e implantar nos campi do interior. 

 Modernizar e restaurar as bibliotecas dos campi 

assim como seus acervos. 

16- Desenvolver a gestão da informação e 

implantar sistemas integrados de 

informação e comunicação robustos 

 Conceber e implantar um sistema de 

monitoramento da gestão, que abranja todos os 

níveis, descentralizado, eficiente e eficaz, baseado 

em um planejamento orientado a resultados. 

 Promover a ampliação e a contínua modernização 

dos recursos tecnológicos. 

 Implantar programa de gerenciamento de serviços. 

 Padronizar e aprimorar os processos de trabalho. 

 Definir critérios para aquisição, atualização e 

aproveitamento dos recursos de informática já 

disponíveis. 

17- Assegurar recursos orçamentários 

necessários para implementação da 

estratégia 

 Fortalecer a gestão orçamentária. 

 Instalar comitê para estudos sobre a convergência 

das normas contábeis. 

 Buscar novas fontes de recursos. 

 


