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4.

ANÁLISE ESTRATÉGICA E PROSPECTIVA EM SAÚDE:
o enfoque de Godet e simulações de cenários para o

Programa de Saúde da Família (PSF)
Francisco Javier Uribe Rivera

Desde o século XVI, o termo prospectiva (relançado por Gaston Berger
em 1957) corresponde ao ato de olhar para longe, de discernir alguma coisa que
está à nossa frente (Godet, 1993). Entende-se aqui a construção de cenários
como o ramo mais formalizado da Prospectiva, por escorar-se em métodos e
técnicas de análise do futuro.

O conceito de cenário foi criado, na década de 60, pela Rand Corporation e
popularizado por Herman Khan (1969) em seus trabalhos pioneiros no campo
militar e da segurança nacional, estendendo-se mais tarde à política.

A palavra cenário provém do teatro. Significa a criação de um entorno ade-
quado e pertinente para representar  ou situar uma obra. Indica o lugar e as
circunstâncias em que se desenvolve o tema. O tema é o texto e o cenário é o
contexto que o determina. Algo semelhante ocorre com o plano. O conteúdo
propositivo do plano é o texto, mas esse texto é ambíguo sem as condições
explícitas de seu contexto ou cenário. Assim, o cenário é o conjunto de condi-
ções e pressupostos em que se situa o plano (Matus, 1994).

O enfoque de cenários se desenvolve simultaneamente nos Estados Uni-
dos e na França, caminhando para um certo consenso metodológico. Investiga-
dores norteamericanos como Gordon, Elmer e Dalkey desenvolvem vários
métodos relativamente formalizados de construção de cenários, baseados, na
sua maioria, em reuniões de peritos: Delphi, matrizes de impactos cruzados
etc.(Godet, 1993). O método dos impactos cruzados foi idealizado originalmen-
te por Gordon, no Instituto para o Futuro (Roubelat, 1993), e posteriormente
utilizados pelos franceses. Na França, os trabalhos pertinentes recebem a influ-
ência do grande pensador estratégico Michel Godet e se materializam inicial-
mente em estudos de prospectiva geográfica implementados pela Delegação
para o Ordenamento do Território e a Ação Regional (Datar).
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O objetivo geral da técnica de cenários é, segundo Schwartz (2000), permi-
tir a formulação de planos para todas as alternativas de futuro possíveis ou ima-
ginadas, ou seja, ampliar as possibilidades de intervenção, tendo como referen-
tes vários cenários alternativos.

Objetiva-se, aqui, apresentar a metodologia de Godet, com as adaptações
promovidas por nós, introduzindo também a lógica do software de probabilização
de cenários que compõe o método original: o SMIC Prob-Expert, na sua versão
revisada de 1998. Para dar exemplos sobre a aplicação da metodologia, apresenta-
mos algumas simulações do cenário do Programa de Saúde da Família (PSF),
desenvolvidas por várias turmas de alunos do curso de Planejamento de Saúde
do Mestrado de Saúde Pública da Ensp. Discorremos, ainda, sobre a utilidade da
técnica de cenários segundo outros enfoques, especialmente o da aprendizagem
organizacional.

Algumas Definições Teóricas Prévias à Apresentação do
Enfoque

Várias definições de cenário

• Um olhar sobre o futuro orientado a esclarecer, iluminar a ação presente
(Godet, 1985).

• A descrição das características essenciais (no sentido que elas afetam as
alternativas estratégicas adotadas) do contexto futuro dentro do qual estas
alternativas deverão ser implementadas (Quade,1993).

• A prospectiva é um panorama dos futuros possíveis de um sistema destina-
do a iluminar as conseqüências das estratégias de ação projetadas.

• Conjunto coerente formado pela descrição de uma situação futura e do
caminho que permite passar da situação original à situação futura.

• Configuração de imagens de futuro com base em jogos coerentes de hipó-
teses em relação às variáveis centrais do objeto de análise e de seu ambiente
e das estratégias e alianças dos atores (Buarque, 1993).

Objetivos da construção de cenários

• Escolher, entre a infinidade de combinações de hipóteses projetadas, um
pequeno número, que apresenta o mais alto grau de coerência, de verossi-
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milhança, e, acima de tudo, de interesse para esclarecer as decisões a tomar
(Araújo, 1984) (École Nationale de Santé Publique/França, 1997).

• Ajudar a situar, a escolher o tipo de plano ou de ação estratégica mais
adequados.

Tipos de cenários (Hatem et al., 1993)

• Normativos (backcasting): parte-se do ponto de chegada para reconstituir o
caminho ou a trajetória que é necessário seguir desde a situação presente
(de um futuro normativo para o presente).

• Exploratórios (forecasting): exploração das trajetórias possíveis do presente
para o futuro.

• Literários: sem formalismo lógico, qualitativos.
• Formalizados: aplicação de métodos matemáticos (cálculo de probabilidades).
• Sem surpresa: não supõem rupturas significativas em nenhum domínio e

têm uma probabilidade subjetiva bastante elevada.
• Contrastados: exploram as conseqüências de uma ruptura importante, de

probabilidade eventualmente baixa, mas com impacto potencialmente im-
portante.
O enfoque que apresentamos aqui é um enfoque combinado, que conjuga

um tipo de análise estratégica qualitativa,  baseada no jogo dos atores, e uma
análise formalizada,  que supõe o cálculo das probabilidades dos cenários, a
partir da definição das probabilidades isoladas e condicionais (cruzadas) das
hipóteses de comportamento das variáveis-chave do sistema em análise. Este
enfoque permite, por outro lado, a construção de cenários exploratórios associ-
ada a um esforço de backcasting posterior.

O núcleo básico do enfoque está definido pela análise estratégica de atores
vis-à-vis as variáveis do sistema e pelo método dos impactos cruzados, consubs-
tanciado no software pertinente, que permite cruzar as hipóteses de comporta-
mento de um sistema em processo de prospeção, probabilizando suas relações
recíprocas ou combinações.
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Síntese do Enfoque Formalizado de Previsão de Cenários
de Godet (adaptado)

O método compreende os seguintes procedimentos concatenados:

Delimitação do sistema ou do domínio problemático

Definição do assunto, da área, da organização ou do problema que se pre-
tende investigar.

Identificação das variáveis externas e internas do sistema (até 15) e
redução de variedade

A primeira questão que se coloca quando se deseja explorar o elenco dos
futuros possíveis é identificar os elementos fundamentais para o futuro da orga-
nização/situação estudada, os quais terão de ser hierarquizados por motivos
operacionais.

O principal método de redução preconizado corresponde à análise estrutu-
ral (Roubelat, 1993; Bourse, 1992; Jouvenel, 1993) que consiste em analisar, atra-
vés de um quadro de dupla entrada, a influência que cada variável exerce sobre
as outras,1 ponderada em termos de nenhuma (0), baixa (1), média (2) e alta (3)
intensidade. O quadro da análise estrutural (Figura 1) permite estabelecer a dis-
tinção entre variáveis internas e externas. Este tipo de análise possibilita detectar
o grau de determinação e de dependência das variáveis entre si. As variáveis de
maior poder de determinação (em termos do número de variáveis que influen-
ciam e da intensidade do impacto) são as variáveis motrizes, cuja evolução
futura marcará de maneira decisiva o sistema global. Além das variáveis predo-
minantemente motrizes, adquirem uma grande importância para a construção
de cenários as variáveis de ligação, que apresentam simultaneamente uma alta
motricidade e um alto nível de dependência, ou seja, contribuem para deter-
minar um bom número de outras variáveis e são, simultaneamente, determina-
das por um bom número de outras. Estas últimas são consideradas dimensões
de incerteza particularmente significativas.

1 Como a matriz de análise estrutural de base permite detectar apenas as relações diretas entre variáveis, mas
não as indiretas, o método sugere a utilização de um procedimento matemático que consiste em multiplicar
a matriz de base por ela mesma, tantas vezes quanto necessário, até que a hierarquia das variáveis alcance uma
estabilidade (em geral a partir de M7 ou M8). Assim, uma relação de ordem 2 entre A e B significa que A
exerce uma influência sobre uma terceira componente C, que, por sua vez,  atua sobre B.
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As variáveis de ligação corresponderiam às “incertezas críticas”, por oposi-
ção aos “elementos predeterminados”, que seriam variáveis de alta predição ou
de progressão lenta ou conhecida. A escolha das variáveis-chave do cenário im-
plica hierarquizar as próprias variáveis sistêmicas motrizes, privilegiando umas
poucas incertezas críticas, que estabelecerão a diferença entre os cenários, pois
os elementos predeterminados tendem a comportar-se de maneira homogênea
nos vários cenários, devendo, portanto, ser secundarizados (Schwartz, 2000).

Isto corresponde a privilegiar como variáveis-chave aquelas que têm um
alto impacto sobre o sistema prospectado e um alto nível de incerteza (Grupo
Artur D. Little; 2002).

Figura 1 – Matriz de análise estrutural.

Variáveis Internas Variáveis Externas 
Ação de/sobre 

A B C D 
Total Linhas 

A 0 3 2 3 8 
B 1 0 1 1 3 
C 0 2 0 1 3 
D 0 1 0 0 1 

Total Colunas 1 6 3 5  

Fonte: Rivera, 2003.

Nesta matriz de análise estrutural, o resultado observado no total das linhas
mostra a influência de uma variável sobre as outras (grau de determinação ou
motricidade). Já, pelo resultado no total das colunas, pode-se avaliar o quanto
uma variável é influenciada por outras (grau de dependência). Observa-se que a
variável A apresenta uma maior motricidade, e a variável B, uma maior depen-
dência. A variável D apresenta uma baixíssima motricidade e uma alta de-
pendência. Estas últimas variáveis praticamente poderiam ser descartadas para a
análise do cenário respectivo por serem mais resultados do que causas ou forças
motrizes.

Os valores da análise estrutural podem ser expressos em um gráfico influên-
cia/dependência do seguinte tipo (Gráfico 1):
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Gráfico 1 – Grau de motricidade e dependência das variáveis do sistema.

Fonte: Godet, 1993.

Em função da distribuição das variáveis, o sistema pode ser classificado
como estável ou instável (Gráfico 2).

Gráfico 2 – Dois tipos de distribuição das variáveis.

Fonte: Godet, 1993.

No caso de um sistema estável, há um predomínio das variáveis motrizes.
Se predominam as internas ou dominadas pela organização, poder-se-ia pensar
em uma forma de atuação bastante próxima ao planejamento tradicional em
universo de risco, após a construção de alguns cenários sobre o ambiente.

No caso de um sistema instável, há um predomínio das variáveis de ligação.
Este caso estaria, em geral, associado a uma reflexão em termos do jogo dos atores,
pois a dialética dos atores envolvidos seria determinante na construção dos cenários.
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Porém, se os desafios são, na sua maioria, externos, a análise prospectiva
em termos do jogo dos atores é delicada e deve dar lugar ao estabelecimento de
um sistema de vigilância prospectiva compartilhado. Às vezes, a posição extre-
mamente dependente dos fatores típicos da organização leva à necessidade de
ampliar a reflexão para outras organizações.

Dito de uma maneira mais genérica, as características do sistema e a posição
no gráfico influência/dependência dos fatores internos e externos permitiriam
orientar a escolha dos instrumentos de análise e de construção dos cenários.

O resultado da análise estrutural é reduzir de maneira notável a variedade
da informação inicial, excluindo da análise posterior uma série de variáveis. Con-
sidera-se que o elenco de variáveis escolhidas nesta fase representaria o elenco
quase definitivo das variáveis-chave ou das forças motrizes do cenário.

Mas, a análise estrutural isolada é uma análise desencarnada, sem vida. Tor-
na-se necessário, portanto, entrar numa fase mais explicativa das variáveis, que
leve em conta sua evolução ao longo do tempo e os atores nela envolvidos. Esta
fase consiste em uma análise retrospectiva e presente das variáveis selecionadas,
procurando identificar as tendências pesadas (variáveis que têm um comporta-
mento bastante previsível, de mudanças lentas), as tendências insinuantes ou
fatos geradores de futuro (variáveis que, não sendo tão decisivas atualmente,
insinuam uma importância crescente no futuro) e o jogo dos atores (Hatem et
al., 1993; Bourse, 1992; Jouvenel, 1993).

A Análise dos atores, de suas estratégias em face das variáveis-
chave e a formulação dos eventos possíveis

A análise do jogo dos atores é extremamente importante para a simulação
do comportamento futuro das variáveis-chave. Nesta fase, procede-se à explo-
ração das estratégias dos atores vis-à-vis as variáveis do sistema, para a partir daí
definir as principais tendências possíveis. A seguir será necessário escolher, en-
tre as várias tendências possíveis de cada variável-chave, as tendências centrais,
ou seja, as hipóteses de comportamento futuro de maior probabilidade de ocor-
rência ou simplesmente os eventos centrais.

Godet (1993) preconiza identificar até cinco atores suscetíveis de influenci-
ar as variáveis pré-selecionadas, explorando seus projetos ou suas estratégias de
influência no sistema-objeto e suas relações de influência recíproca, em termos
de poder. Em relação a esta sugestão da escolha dos atores realmente mais rele-
vantes, pensamos que o número de cinco deve ser visto com flexibilidade, po-
rém é válida a mensagem no sentido de reduzir a variedade o máximo possível,
para tornar o processo mais operacional.
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O modelo de análise dos atores de Godet, intitulado modelo MAC-
TOR, está baseado no tratamento informatizado da informação considera-
da necessária. Neste modelo, o autor procura sistematizar os enfoques de
teoria dos jogos ou do Conflict Analysis desenvolvido por Frazer e Hippel
(1986, apud Godet, 1993).

Preferimos fazer uma adaptação qualitativa desse modelo, incorporando o
raciocínio e algumas ferramentas do modelo de análise estratégica do Planeja-
mento Estratégico-Situacional de Matus (1994).

Duas matrizes de cálculo nos parecem extremamente úteis: a) uma matriz
que revelaria o poder de influência, o grau de controle ou a governabilidade dos
atores sobre as variáveis mais determinantes, ponderando esse controle em ter-
mos de alto (A), médio (M), baixo (B) e nenhum controle (0) (Figura 2); b) uma
matriz que incluiria as estratégias de atuação potenciais (posição) dos atores de
maior governabilidade sobre as variáveis-chave já selecionadas, considerando a
informação da análise estrutural (as outras variáveis que atuam sobre cada vari-
ável), e as principais possibilidades de comportamento das mesmas em função
da posição dos atores (objetivos possivelmente associados ao quadro das estra-
tégias) (Figura 3).

Figura 2 – Matriz de influência dos atores/variáveis determinantes.

 V 1 V2 V3 V4 
Ator 1 0 B A M 
Ator 2 B A M 0 
Ator 3 A 0 M A 

A matriz do controle das variáveis pelos atores (a) nos ensejaria uma idéia
da governabilidade que os atores teriam sobre as variáveis, de modo a podermos
circunscrever os atores de maior poder de influência sobre o comportamento
futuro de cada variável. Este comportamento dependeria do jogo interativo dos
projetos ou das estratégias dos atores respectivos.
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Figura 3 – Matriz das estratégias dos atores e dos objetivos possíveis pertinentes
à variável x.

Atores Variáveis 
influentes Estratégias de atuação Tendências ou 

objetivos possíveis 

A1 V1 
 V2 
 V3 

 

A2 V1 
 V2 
 V3 

 

a) 
b) 
c) 

A matriz das estratégias possíveis e dos objetivos para cada variável-
chave (b) permitiria relacionar ou narrar as estratégias de atuação potencial
dos atores de maior governabilidade e deduzir das mesmas as possibilidades
de comportamento possível de cada variável. A distinção dos comporta-
mentos futuros pertinentes a cada variável suporia um cálculo estratégico
mais rigoroso nos casos das variáveis  controladas por atores divergentes.
Para definição dessas tendências, pode ser de utilidade explorar alguma vari-
ante da análise das relações de influência entre os atores (2 a 2), preconizada
por Godet (1993), ou realizar um balanço das relações de poder ou de força
inerentes a esses atores, na linha do PES. Pode ser útil também para distin-
ção das tendências mais prováveis o uso da lógica da matriz de motivação do
momento estratégico do PES. Neste caso, seria registrada a motivação dos
diferentes atores (independente da governabilidade) em face dos objetivos
associados a cada variável, correspondendo os objetivos associados às ten-
dências ou aos eventos mais prováveis em função das estratégias identifica-
das para os atores de maior governabilidade.

Na simulação das estratégias, a consulta aos atores ou a conhecedores dos
mesmos é  fortemente recomendada. Às vezes, os atores não falam de suas
estratégias, mas falam das estratégias dos outros. Por superposição de informa-
ções, pode-se montar um quadro bastante aproximado das estratégias.

Uma variação bastante interessante da matriz das estratégias dos atores
diante das variáveis do sistema foi confeccionada em sala de aula no mestrado
de Saúde Pública da Escola Nacional de Saúde Pública da Fiocruz (Ensp/
Fiocruz, turma 2001). Refere-se à análise das estratégias dos atores diante das
variáveis-chave do Programa de Saúde da Família (PSF) e inclui algumas ten-
dências (Figura 4).
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Figura 4 – Estratégias dos atores vis-à-vis as variáveis-chave do PSF e os princi-
pais eventos simulados.
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Variáveis 

V1: Finan- 
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Social 
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É importante assinalar, ainda, que alguns dos atores estudados podem ser
arrolados diretamente como variáveis ou dimensões de incerteza: por exemplo,
um determinado ator cujo comportamento de futuro é considerado altamente
incerto, um ator altamente influente ou o desfecho do conflito entre dois atores
estratégicos. Desta maneira, estar-se-ia completando o quadro das variáveis-chave.

O estabelecimento definitivo das variáveis-chave e das hipóteses funda-
mentais sobre a evolução das variáveis (a partir das estratégias dos atores) não é
uma tarefa simples. Como o método de probabilização de Godet supõe o uso
de não mais do que seis hipóteses de comportamento, um formidável esforço de
redução de variedade se impõe aqui tanto em relação às variáveis-chave quanto
às suas hipóteses de comportamento. Restrições de exclusão e de preferência
deverão ser aplicadas às configurações possíveis das variáveis; os comportamen-
tos tidos como de possibilidade nula ou baixa deverão ser excluídos; o critério
representatividade da variável (de um número maior de outras) deverá ser consi-
derado na escolha das definitivas; combinações de comportamentos (subcenári-
os) deverão ser feitos objetivando a agregação de hipóteses em um número
menor; as hipóteses de maior probabilidade média deverão ser assumidas como
hipóteses centrais (Benassouli & Monti, 1995).

Quando o elenco de eventos supera uma quantidade considerada mais ope-
rativa, pode-se desenvolver uma consulta a especialistas, na qual estes seriam
convocados a opinar sobre a probabilidade estimada para cada evento listado,
em termos de nenhuma (0), baixa (B), média (M) e alta probabilidade (A), e
ainda sobre a pertinência ou grau de importância de cada evento para o sistema
ou problema em análise (0, A, M, B). Desta maneira, seriam escolhidos os even-
tos de maior probabilidade relativa e de maior pertinência.

Definição das probabilidades de comportamento individual das
hipóteses de comportamento e das probabilidades
condicionadas 2 a 2

Esta fase se caracteriza pela aplicação do método dos impactos cruzados à
probabilização das tendências. Neste momento, pode-se  atuar de duas manei-
ras: através da consulta a especialistas e do posterior uso do software (para pro-
cessamento da informação) ou da obtenção de um consenso argumentativo den-
tro de um grupo operativo.

A consulta a especialistas: prepara-se um questionário para que os especialistas
se pronunciem sobre dois itens: a probabilidade de ocorrência isolada das hipó-
teses de comportamento ou eventos centrais e as probabilidades condicionadas
2 a 2. Neste último caso, pergunta-se qual é a probabilidade de que ocorra H1
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caso se realize H2 e qual a probabilidade de H1 caso não se realize H2 e assim
sucessivamente (H1 em relação a H3, H4, H5 e H6, quando são seis eventos).
As perguntas específicas são respondidas de maneira qualitativa segundo um
escala de graus de realização das hipóteses, com os seguintes valores: 1 (proba-
bilidade quase nula, muito pequena); 2 (improvável); 3 (probabilidade média); 4
(provável); 5 (alta probabilidade); 6 (eventos independentes). Um histograma
com a distribuição das respostas dos especialistas a cada questão formulada
poderá ser montado. Em função de uma escala convencional, os graus de rea-
lização das hipóteses são transformados em probabilidades quantitativas (de 0 a 1).
As probabilidades quantitativas globais por evento vão corresponder às respos-
tas médias dos especialistas.

Por consenso argumentativo: é necessário assinalar que a lógica do método dos
impactos cruzados pode ser aplicada sem a necessidade de uma probabilização
formalizada ou informatizada dos cenários, apoiada em uma ampla consulta a
especialistas. Neste caso, uma matriz de interdependências como a Figura 5 po-
derá ser útil. Trata-se de uma adaptação da matriz apresentada por Ortigueira
(1978). Esta matriz poderá ser construída no interior da oficina de trabalho de
prospectiva, baseada no consenso argumentativo alcançado pelos participantes.

Figura 5 – Matriz de impactos cruzados.

     Eventos E1 E2 E3
   E1 não 2+ 5-
   E2 1+ Não =
   E3 2- = Não

No caso do uso desta matriz, sugerimos simular os graus de correlação
positiva ou negativa eventualmente existentes, podendo-se trabalhar com valo-
res de 0 (igual à independência ou ao sinal =) a mais ou menos 5, segundo a
escala anterior de graus de realização dos eventos (usada no questionário do
método SMIC Prob Expert). A título de ilustração, poderíamos dizer que em
uma correlação E31, sendo igual a 5- significaria que, se E1 ocorre, a probabili-
dade de E3 não ocorrer é muito alta. No exemplo anterior, dado o efeito de
exclusão de E1 e E3, o cenário relativamente mais provável seria 110. Isto vai
depender definitivamente, porém,  da probabilidade isolada dos eventos. Sendo
assim, sugere-se que na oficina de trabalho os participantes também estabele-
çam por consenso as probabilidades isoladas de ocorrência dos eventos, consi-
derando os parâmetros anteriores.

Fonte: Adaptado de Ortigueira, 1978.
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Identificação das combinações de hipóteses de maior
probabilidade de ocorrência e escolha dos cenários
definitivamente retidos (Godet, 1998)

Os resultados dos questionários, traduzidos em probabilidades quantitati-
vas, são transferidos para as matrizes ad-hoc do software. A partir das matrizes
quantitativas e contemplando uma série de correções estatísticas, o SMIC Prob-
Expert permite estimar as probabilidades dos cenários ou combinações de hi-
póteses possíveis. O método permite estimar a probabilidade de todas as com-
binações possíveis (no caso de 6 hipóteses, as combinações possíveis seriam 64;
no caso de 3, seriam 8). Cada cenário possível comporta a possibilidade de ocor-
rência de cada hipótese (1) ou a possibilidade de não ocorrência (0). No caso de
3 eventos, as possibilidades de combinação seriam:

111  100  110  000  001 011  010  101 (cada cenário destes teria uma probabilidade)

Quando o elenco de combinações é grande (64 a partir de 6 hipóteses, por
exemplo), serão resgatadas as combinações de maior probabilidade (que cu-
bram um campo maior de possibilidades), podendo estas combinações ser rea-
grupadas em tipos de cenários coerentes ou conexos, considerando as combina-
ções de duas, depois de três hipóteses, que permitam tal reagrupamento.

Além da estimativa de probabilidade dos cenários, o SMIC Prob-Expert
permite, nesta fase, fazer a análise de sensibilidade de uma variável (hipótese de
comportamento) em relação à outra, através do cálculo dos coeficientes de elas-
ticidade relativos. Esta análise corresponde a saber em que medida varia uma
hipótese quando ocorre um delta x (10%) de variação de uma outra (e a saber se
essa influência é positiva ou negativa). Isto permite conhecer as hipóteses mais
determinantes e as mais dependentes, o qual ajudaria a se ter uma idéia de que
hipóteses seria necessário estimular e que hipóteses seria necessário refrear ten-
do em vista alcançar uma situação desejada.

É importante assinalar que no manejo do SMIC Prob-Expert, o autor se
utiliza de mais um artifício, que consiste em analisar as respostas dos vários
especialistas e agrupá-los, segundo a homogeneidade das respostas. Desta ma-
neira, pretende-se compensar a dispersão ou a variedade de respostas recebidas
(Ortigueira, 1978). Assim sendo, o software permite a estimativa de probabilida-
des de cenários para cada grupo de especialistas e para o conjunto dos grupos.
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Definição do plano de ação por referência aos cenários
centrais

A sistemática que preconizamos aqui junto com Matus (1994), que concor-
da em geral com a perspectiva francesa, é aprofundar o desenho do Plano em
relação ao cenário central definido pela maior probabilidade de ocorrência, for-
mulando simultaneamente duas alternativas de opção menos detalhadas: uma
para a hipótese de um cenário mais otimista; outra para a alternativa de uma
cenário mais pessimista. O monitoramento do cenário indicará a necessidade
virtual de uma reconstrução do cenário e das opções, da possibilidade de um
maior detalhamento das opções marginais referenciadas ao cenário central, ou a
afirmação da construção original.

Godet (1993) considera que o plano de ação deveria atender aos seguintes
requisitos básicos:
• Trabalhar, se possível, para favorecer a realização dos cenários mais favorá-

veis aos objetivos de uma organização.
• Limitar as conseqüências nefastas de uma evolução própria do cenário pes-

simista.
• Facilitar a inserção da atividade futura de uma organização numa envolven-

te em constante evolução.

Caso: o Programa de Saúde da Família (PSF).
Simulação 1

Foi feita uma simulação dos cenários mais prováveis do Programa por par-
te de uma turma de alunos da Pós-Graduação stricto sensu no contexto da disci-
plina de Planejamento de Saúde da Ensp (1999). Doze alunos, divididos em
quatro grupos, aplicaram as etapas do método de Godet e operaram como espe-
cialistas, opinando sobre a probabilidade das tendências apontadas.

Em um primeiro momento, o grupo relacionou as seguintes variáveis de
mais alto impacto sobre a evolução do PSF:
• remuneração médica;
• regras de financiamento em nível federal;
• continuidade administrativa do Ministério da Saúde;
• existência de rede de referência e contra-referência eficaz;
• integração do Programa com a rede básica tradicional;
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• controle social;
• formação profissional/ensino universitário;
• fatores de fixação do profissional;
• impacto sobre a saúde da população;
• comprometimento da política municipal de saúde/nível de adesão dos se-

cretários;
• disponibilidade de instâncias técnicas de controle de qualidade;
• ideologia profissional.

Após uma análise da relações de causa-efeito que se estabeleceriam entre as
variáveis (análise estrutural implícita, não completamente formalizada), e uma
tentativa de agregação das mesmas e de busca das mais representativas, optou-
se por selecionar as seguintes variáveis de maior motricidade:
• V1: continuidade administrativa da política atual do Ministério da Saúde e

das regras subseqüentes de financiamento valorizando o PSF.
• V2: formação universitária e profissional que atualmente estimula a especi-

alização.
• V3: capacidade de integração do PSF com o restante do sistema, com os

níveis secundário e terciário.
• V4: capacidade de fixação do profissional, incluindo estímulos materiais e

ideológicos.
• V5: controle social e técnico de qualidade.
• V6: nível de comprometimento das secretarias municipais de Saúde, evi-

denciado pela política municipal de saúde.
A seguir, o grupo fez uma análise estratégica do jogo dos atores na sua

interação com as variáveis anteriores. Foram definidos os atores, a governabili-
dade dos atores sobre as variáveis-chave e a influência dos atores entre si.

Atores sociais e políticos

• A1: Ministério da Saúde
• A2: Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde (Conasems)
• A3: MEC
• A4: Conselhos profissionais
• A5: Conselhos municipais de Saúde
• A6: Conselho Nacional dos Secretários de Saúde (Conass)

(Ver figuras 6 e 7)
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Figura 6 – Governabilidade dos atores sobre as variáveis-chave.

 Financiam. Form.Univ. Integração Fixação Controle PMS 
MS A B/M B/M B B/M M 

Conasems M B M/A A A A 
MEC 0/B A 0/B B/M 0/B 0/B 

Cons.Prof. B/M M 0/B B/M M B 
C.M.S. B/M 0/B M M M/A A 
Conass M/B 0/B M/A M B/M M 

Quem controla o quê, grau de controle em termos de baixo (B), médio (M) e
alto (A).

Por argumentar que os conselhos municipais de Saúde poderiam estar bem
representados pelo Conasems, o grupo passou a considerar a partir desse mo-
mento apenas este último.

Figura 7 – Influência de um ator sobre outro (2 a 2).

 MS Conasems MEC Conselhos 
profissionais 

Conass Motricidade 

MS  2 1 1 2 6 
Conasems 2  0 0 2 4 
MEC 0 0  1 0 1 
Conselhos 
profissionais 

1 0 1  0 2 

Conass 1 1 0 0  2 
Dependência 4 4 2 2 5  

A partir desta análise, chegou-se a algumas conclusões referentes aos atores
que controlam prioritariamente as variáveis listadas (relacionados pela ordem de
importância) e à influência recíproca dos atores:
• A variável 1 (regras de financiamento) dependeria fundamentalmente do

Ministério da Saúde (em primeiro lugar) e do Conasems (em segundo).
Estes atores se influenciam reciprocamente de maneira intensa e represen-
tariam em geral as forças de maior motricidade.

• A variável 2 (formação profissional) dependeria principalmente do MEC e
dos conselhos profissionais, embora se registre uma pequena influência do
MS sobre o MEC, contribuindo para moldagem do mercado de trabalho
profissional.
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• As variáveis 3 (integração), 4 (fixação profissional) e 5 (controle social) de-
penderiam fundamentalmente dos secretários municipais e estaduais de
Saúde.

• A variável 6 (política municipal de saúde e comprometimento do gestor)
dependeria, pela ordem de importância do(s):Conasems; Conselhos de Saúde
(estes com uma grande influência sobre o Conasems e sobre a Política
Municipal de Saúde (PMS); MS; Conass.
De maneira não-formalizada (sem o uso de matriz ad-hoc), o grupo simulou

os principais objetivos associados às estratégias dos atores de maior governabi-
lidade sobre as variáveis-chave e refletiu sobre a viabilidade dos mesmos.

Considerando toda a informação produzida, o grupo se fixou nas seguintes
hipóteses de comportamento, eventos ou tendências centrais:
• E1: continuidade do privilégio financeiro ao PSF pela previsão de uma

continuidade da equipe ou da política atual do MS (e pelo apoio do Cona-
sems) e por ser a proposta defendida programaticamente também pela
oposição. A cobertura poderá eventualmente ser expandida de maneira
mais significativa.

• E2: poucas mudanças e muito lentas na graduação e aumento mais expres-
sivo do espaço do Programa na Pós-Graduação a título de especialidade
(vide pólos de formação regional das equipes, envolvendo universidades e
municípios).

• E3: previsão de importantes problemas de integração por estrangulamen-
tos financeiros relativos aos níveis mais complexos, os quais não acompa-
nhariam as demandas crescentes colocadas pelo Programa em expansão.

• E4: previsão de manutenção dos estímulos materiais à fixação do profissi-
onal envolvendo uma remuneração diferenciada

• E5: expansão discreta da importância dos Conselhos de Saúde no controle
de qualidade do sistema e das instâncias técnico-profissionais criadas em
nível local, para tal fim.

• E6: expansão importante do comprometimento dos gestores de saúde de-
vido à importância crescente do nível municipal, ao baixo custo e à resolu-
tividade do programa.
A seguir o grupo, subdividido, procedeu a estimar as probabilidades de

ocorrência das variáveis (isoladas e cruzadas), preenchendo questionário ad-hoc
e, utilizando o software, calculou as probabilidades dos cenários e as taxas de
sensibilidade. Alguns resultados levantados a partir do roteiro anterior serão
expostos aqui. Sobre os eventos de maior motricidade e dependência, teríamos
(figuras 8 e 9, respectivamente):
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Figura 8 – Coeficiente de motricidade dos eventos de maior motricidade do
sistema.

Grupo Coeficiente (valor 
global motricidade) 

Evento Descritor evento 

1 2.122 5 Controle social 
2 1.595 1 Financiamento MS 
3 1.179 6 Compromisso do gestor 
4 0.774 5 Controle social 

Figura 9 – Coeficiente de dependência dos eventos mais dependentes do sistema.

O Evento 5 tenderia a ser mais motriz e o E3 seria o mais dependente.
Destacam-se também pela motricidade os eventos 1 e 6.

As maiores taxas de elasticidade específicas seriam as seguintes por grupo
(Figura 10):

Figura 10 – Maiores taxas de elasticidade observadas.

Para apresentar os resultados pertinentes às questões 2 em diante, é neces-
sário expor aqui a probabilidade dos cinco cenários mais prováveis por grupo e
para o conjunto (responsáveis por 60,7% das probabilidades) (Figura 11).

Grupo Coeficiente Evento Descritor evento 
1 1.248 2 Formação profissional 
2 1.206 3 Estrangulamento financeiro níveis 

complexos 
3 1.012 3 Idem 
4 0.215 3 Idem 

Grupo 1 2 3 4 
Maior taxa E 25 =7,9 E41=6,2 E46=6,0 E31= - 2,2 
Descrição Variação de 10% no 

controle social altera 
positivamente a 
formação profissional 
em 7,9% 

Variação de 
10% no 
financiamento 
do MS altera em 
6,2 a fixação 
profissional 

O compromisso 
do gestor 
variando 10% 
altera 6,0% a 
fixação 
profissional 

O aumento em 
10% de E1 inibe 
em 2,2% o 
evento 
problemas de 
integração 
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Figura 11 – Cenários de maior probabilidade segundo os grupos de trabalho.

Nº cenário Índice Grupo 1 G.2 G.3 G.4 Média geral 
1 111111 0.367 0.417 0.000 0.336 0.280 
5 110111 0.000 0.181 0.221 0.168 0.143 
3 101111 0.189 0.032 0.000 0.037 0.064 
64 000000 0.071 0.151 0.021 0.000 0.061 
17 111101 0.000 0.000 0.089 0.146 0.059 

 
Analisando as diferenças observadas entre os grupos, podemos concluir

que três eventos materializam desacordos em relação à sua ocorrência ou não.
São, pela ordem de importância: a capacidade de integração, comprometida pelo
déficit financeiro dos níveis mais complexos (o grupo 3 questiona esse evento);
o grau de mudança na formação profissional (o grupo 1 atribui 10% de proba-
bilidade ao cenário 3, que não prevê mudanças formativas) e o próprio controle
social (o grupo 4 atribui 14% de probabilidade a um cenário (17) onde não
acontece o evento 5 de controle social.)

O cenário central ou mais provável é o 1: há uma manutenção dos níveis
atuais de financiamento do PSF e uma eventual expansão da cobertura do pro-
grama; prevê-se problemas de integração por um déficit financeiro relativo dos
níveis mais complexos. Este déficit significaria uma incapacidade de atender a
toda a demanda suplementar decorrente dos esforços ampliados de captação do
PSF, redundando em problemas de qualidade do atendimento; mudanças muito
pequenas são esperadas na graduação profissional, embora se possa prever um
esforço importante de montagem de cursos de especialização em PSF; espera-se
um comprometimento cada vez maior do município e uma discreta expansão
do controle social e técnico da qualidade do programa.

O cenário ideal é o 5, em que não existiriam problemas de integração do
PSF com o restante do sistema. O grupo 3, que defende este cenário, acredita
que é possível superar a tendência negativa, mediante uma boa administração
dos recursos financeiros, um controle estrito da demanda encaminhada pelo
programa e uma melhoria da resolutividade do mesmo (todas estas medidas
fariam parte do plano de ação), variáveis que dependem em parte de um bom
controle técnico-social da qualidade.

A possibilidade de transitar dos outros quatro cenários mais prováveis rela-
cionados para o ideal (o 110111) define parâmetros para a formulação de uma
estratégia de atuação. Haveria dois eventos de expansão discreta, abaixo do de-
sejável e que expressariam fenômenos em torno dos quais se verificam desacor-
dos importantes a respeito de sua probabilidade de ocorrência, que seriam o E2
(poucas mudanças na formação) e o E5 (expansão discreta da importância dos
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conselhos). É interessante reparar que o E5 é um dos de maior motricidade.
Sobre esses dois eventos de característica entre negativa, neutra ou discretamen-
te positiva, seria imperativo atuar. O evento 3 (integração) configura um proble-
ma de alta probabilidade, embora haja desacordo em relação ao mesmo. A supe-
ração desse problema constituiria um objeto privilegiado de intervenção, visan-
do ao cenário ideal. A intensificação de variáveis de maior motricidade por refe-
rência às tendências críticas mencionadas e a intervenção junto aos atores que
mais controlam os eventos motrizes pertinentes configuram parte importante
do manejo estratégico exigido pela situação. O plano estratégico deverá consistir
da desagregação de ações visando a impactar principalmente E2, E3 e E5. Espe-
cificamente em relação a E2, sustenta-se a necessidade de intensificar a pressão
dos conselhos profissionais e das secretarias sobre o MEC, as instituições res-
ponsáveis pelo currículo médico e pela formação profissional, e sobre os profis-
sionais, de modo a estimular mudanças curriculares no ensino médico, a incen-
tivar cursos de  pós-graduação em saúde da família e a fazer com que os profis-
sionais passem a  entender que está se criando uma nova especialidade em saúde
com campo para todos os profissionais, o qual já estaria sendo confirmado pela
evolução de um  mercado de trabalho fortemente induzido pelo MS. Dada a
motricidade referida pelos grupos para o E5, o controle técnico e social da qua-
lidade do programa deveria ser intensificado com ações, de modo a ter impacto
sobre outros fenômenos dependentes.

Neste exercício, solicitamos que os grupos procurassem identificar os prin-
cipais modelos mentais (crenças, preconceitos, pressuposições arraigadas) que
os outros grupos tinham utilizado na construção de suas “narrativas de futuro”.

Os principais modelos mentais questionados nesta simulação foram:
• Falta de resolutividade do PSF, expressa pelo aumento da demanda para os

níveis complexos (quando deveria ser o contrário).
• Falta de disposição organizacional para o controle de fluxos de demanda e

de cobertura.
• Valorização em demasia da dependência de recursos e não da organização

de receitas e despesas.
• Alguns grupos não acreditam no MEC, entendem que os profissionais vêem,

na especialização, mais uma fonte de renda com piso salarial definido e que
a formação profissional não é prioridade do Programa.

• O controle social é mais um desejo ou utopia, é muito fraco ainda e está
menos direcionado pela avaliação e mais pelos interesses político-corpora-
tivos de poucos.
Nesta simulação, surgiu um dado novo: a possibilidade de explorar as dife-

renças de opinião no processo de discussão de formas de intervenção. Da mes-
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ma maneira, os modelos mentais implícitos na apreciação de probabilidades de
eventos revelam uma importância singular no momento da formulação de estra-
tégias. Temos a impressão de que eles ajudam a depreender ações e a questionar
a probabilidade de alguns eventos, ajudando a cristalizar um maior consenso
sobre o futuro e sobre o projeto de ação.

Uma pesquisa consistente dos modelos mentais implícitos e seu uso sob a
forma de um diálogo crítico pode atender aos requisitos do entendimento da
técnica de cenários como “lembrança do futuro”, o qual corresponde, na visão
de Senge et al. (1995, da corrente da aprendizagem organizacional), ao uso da
técnica como possibilidade de trazer à tona e questionar modelos mentais, com
a finalidade de costurar um acordo sobre projetos futuros ou de alinhar a visão
dos sujeitos organizacionais.

 Simulação 2: o PSF revisitado

Estes resultados são o produto da discussão e reflexão realizado por um
grupo da disciplina de Planejamento de Saúde do Mestrado da Ensp de 2000.

A seguir, apresentaremos os passos da análise realizada, discutindo a esco-
lha das variáveis, o emprego das ferramentas e a seleção dos cenários prováveis.

Passo 1: seleção de variáveis

A partir das características do PSF, definiram-se algumas variáveis que pro-
porcionassem os eixos básicos para a análise do cenário. Vale ressaltar que estas
variáveis são profundamente interdependentes.

V1: capacidade de fixação do profissional, destacando a remuneração dife-
renciada. Principal estratégia observada para assegurar o horário integral e a
dedicação exclusiva do médico.

V2: regras de financiamento condicionando o comprometimento do gestor:
A disseminação de módulos de PSF pelo Brasil tem sido estimulada, em grande
parte, pela política ministerial que proporciona o repasse fundo a fundo corres-
pondente à parcela variável do Piso da Atenção Básica, instituída na NOB-96 e
alterada pela portaria 1.882 de 18/12/97 (Brasil. Ministério da Saúde, 1996:53):

O incentivo ao Programa de Agentes Comunitários de Saúde e Programa de
Saúde da Família consiste no montante de recursos financeiros destinado a incen-
tivar a implantação de equipes de saúde da família e agentes comunitários de
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saúde, reorientando práticas, com ênfase nas ações de prevenção de doenças e promo-
ção da saúde. (Art 5 § 1o)

V3: articulação com os programas de saúde viabilizando o sistema efetivo de
referência e contra-referência: a resolutividade do Programa dependerá, em gran-
de medida, do redimensionamento da rede, e de sua capacidade de integração.

V4: controle social e avaliação permanente: O controle social através dos
Conselhos de Saúde deveria ser a ponta de lança das atividades de avaliação, ajus-
tando as políticas às necessidades e interesses das comunidades. Esta variável é,
ainda, importante, pois está fortemente associada ao desenvolvimento e à con-
quista dos direitos e prerrogativas de cidadania, refletindo o desenvolvimento de
outros setores, como educação, emprego, desenvolvimento social em geral.

V5: incentivo à formação profissional adequada ao Programa: formação ge-
neralista no que diz respeito ao atendimento médico e baseada na saúde coletiva,
pelo componente de promoção em saúde que o profissional deveria exercer.

V6: impacto sobre a saúde da população: Este impacto deverá ser medido
através dos indicadores epidemiológicos comumente utilizados e outros indica-
dores capazes de evidenciar câmbios na qualidade de vida.

V7: flexibilidade e adequação à realidade local: Esta variável tem um signifi-
cado chave na análise. A experiência revela que, na prática, toda estratégia bem
urdida tem uma margem de autonomia e independência na maneira como irá
evoluir. Isto se deve à existência de fatores imprevisíveis e/ou imponderáveis no
cálculo estratégico. Desta forma, ainda que a flexibilidade não esteja dada no
projeto original (o programa é concebido como um pacote único para todo o
país, sem considerar diferenças regionais e locais), um certo grau de flexibiliza-
ção local é inevitável.

   Passo 2: análise estrutural

Através da análise estrutural, é possível mensurar o impacto de cada uma
das variáveis sobre cada uma das demais. Desta forma, estabelecem-se as que
têm características motrizes e as com características dependentes.

Na matriz de análise estrutural (Figura 12), observa-se que as variáveis V4
(controle social e avaliação permanente) e V7 (flexibilidade e adequação à reali-
dade local) são as de maior força motriz, ou seja, têm capacidade de influenciar
os eventos relacionadas às demais variáveis. As de maior dependência são V6
(impacto sobre a saúde da população), V3 (articulação com os programas de
saúde viabilizando o sistema efetivo de referência e contra-referência) e V7 (fle-
xibilidade e adequação à realidade local). A variável V7 funciona como variável
de ligação, uma vez que é, ao mesmo tempo, motriz e dependente.
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Figura 12 – Matriz de análise estrutural.

 V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 TOTAL 
V1  0 2 0 3 2 2 9 
V2 2  2 1 1 2 0 8 
V3 0 0  1 1 3 3 8 
V4 2 2 2  1 3 3 13 
V5 1 0 2 1  3 2 9 
V6 1 1 1 1 1  1 6 
V7 2 0 3 3 0 3  11 
TOTAL 8 3 13 9 8 16 12  

Através do cruzamento da motricidade e dependência (Gráfico 1), obser-
vamos que o sistema representado por estas variáveis apresenta-se, em geral,
como um sistema instável, ou seja, com predomínio de variáveis de ligação (qua-
drante superior direito do gráfico), em detrimento das variáveis motrizes (qua-
drante superior esquerdo) e de resultados.

Gráfico 1 – Distribuição das variáveis segundo motricidade e dependência.
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Por considerar V6 (impacto sobre a saúde da população) a variável mais
dependente e menos motriz, o grupo optou por excluí-la como variável-chave.
V6 corresponde, daqui em diante, à flexibilidade e adequação à realidade local.
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Passo 3: análise de governabilidade dos atores sobre as
variáveis

Tendo em vista as características de instabilidade descritas, recorreu-se a
esta análise com o objetivo de aumentar a precisão no momento da definição
dos eventos e as tendências centrais do cenário. Vale lembrar que o olhar deste
trabalho está dirigido ao nível local do sistema de saúde, ou seja, aquele em que
as políticas e programas se traduzem em ações, e não para o nível central, em
que políticas e programas são formulados.

Seleção dos atores com interesse e influência no PSF

Ministério da Saúde (MS)
Conselho Municipal de Saúde (CMS)
Gestor Municipal (GM)
Conselhos Profissionais (CP)
Secretarias Estaduais de Saúde (SES)
Agências Financiadoras Internacionais (AFI)
Escolas de Formação de Profissionais de Saúde (EFPS)

Figura 13 – Matriz de influência dos atores sobre as variáveis.

Observa-se que o Gestor Municipal tem uma importância capital, seguido
das agências financiadoras internacionais, do Ministério da Saúde e das secreta-
rias estaduais de Saúde. Lamentavelmente constatamos que os conselhos muni-
cipais de Saúde têm influência muito aquém da que seria desejada.

 V1 V2 V3 V4 V5 V6 
MS A A B 0 M B 
CMS B B M A M A 
GM A A A A A A 
CP M 0 0 M A 0 
SES M M A M A M 
AFI A A 0 M A B 
EFPS 0 0 M B A A 
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Passo 4: definição dos eventos de tendência central

Os eventos constituem hipótese de comportamento das variáveis e são de-
finidos a  partir da análise efetuada até este ponto.

V1 – E1: considerando os interesses dos diversos atores a tendência é haver
a expansão do programa como política diferenciada.

V2 – E2: há tendência de manutenção de normas de financiamento favorá-
veis ao PSF.

V3 – E3: há tendência a restringir-se ao atendimento básico (primário) com
conflito no que se refere à referência para níveis complexos.

V4 – E4: a consolidação do controle social efetivo e a assimilação de siste-
máticas de avaliação acontecem muito lentamente e de maneira pouco efetiva.

V5 – E5: tendência à expansão dos programas de capacitação através de
financiamentos próprios para este fim.

V6 – E6: tendência a que surjam aberturas no sentido de uma maior flexi-
bilidade e adaptação às realidades locais.

O grupo avaliou a probabilidade de realização de cada evento isoladamente
(Figura 14), bem como a probabilidade de realização cruzando-se dois a dois
(Figura 15).

Figura 14 – Probabilidade de ocorrência isolada.

Evento E1 E2 E3 E4 E5 E6
Probabilidade isolada 0.8 0.8 0.9 0.8 0.6 0.6

A probabilidade de ocorrência isolada de cada evento foi estimada utilizan-
do-se uma escala de 0 a 1.

Figura 15 – Matriz dos impactos cruzados.

 E1 E2 E3 E4 E5 E6 
E1  +2 0 0 +3 +2 
E2 +3  0 0 +3 0 
E3 -1 0  0 -2 -2 
E4 -1 -1 -2  0 -2 
E5 +3 +1 +1 0  +2 
E 6 +3 +1 -2 +2 +2  
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O impacto cruzado das variáveis foi estimado utilizando-se uma escala de
-3 a +3. O valor de cada célula representa a probabilidade de que o evento da
coluna se realize, no caso de o evento da linha se realizar. O impacto pode
representar um estímulo (sinal +) ou uma inibição (sinal -).

Passo 5: definição dos cenários mais prováveis

O enunciado dos eventos representa, na visão do grupo, a tendência de
desenvolvimento das variáveis selecionadas. Portanto, não havendo, na ma-
triz de impactos cruzados, efeito de inibição significativo sobre nenhum even-
to, e considerando a probabilidade de realização isolada das variáveis, esco-
lheu-se, como cenário central, aquele em que todos os eventos formulados
se realizam (cenário 111111). Ainda com base na estimativa de ocorrência
isolada dos eventos e na matriz de impactos cruzados, o grupo definiu um
cenário pessimista e um cenário otimista em torno do cenário central, con-
tribuindo para uma melhor visualização das ações necessárias para o desen-
volvimento do PSF.

Cenário central: 111111

Considerando os interesses dos diversos atores, a tendência é haver uma
expansão do programa como política diferenciada, bem como a manutenção de
normas de financiamento favoráveis ao PSF.

Por outro lado, havendo uma maior abertura na porta de entrada do siste-
ma, é previsível que haja uma pressão de demanda para níveis mais complexos
do sistema. Entretanto, as propostas do programa têm se concentrado nas ques-
tões pertinentes à atenção básica, não existindo uma preocupação explícita com
a resolutividade nem com a garantia de mecanismos de referência e contra-refe-
rência. Os atores com maior interesse em concretizar um atendimento mais
efetivo – por exemplo, o CMS – têm baixo nível de organização e governabilida-
de, quando comparado com os demais. A hipótese do grupo é de que o controle
social e a assimilação de práticas sistemáticas de avaliação somente venham a se
efetivar muito lentamente, o que contribuiria para a manutenção do PSF dentro
dos limites da proposta de cesta básica de saúde. Com relação à capacitação
profissional, já se observa a introdução de novas linhas de financiamento visan-
do à instalação de cursos de especialização e residência para profissionais de
nível superior, além da formação de pólos de capacitação nos estados, visando
ao treinamento e à reciclagem de agentes de saúde e outros profissionais. Apesar
de toda a dificuldade no que diz respeito ao desenvolvimento de um controle
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social efetivo, observa-se uma importante tendência de flexibilidade e adaptação
local determinada pelo próprio fato de a implantação do programa ocorrer no
interior da comunidade.

Neste cenário, o plano de ações deveria explorar esta potencialidade de
adaptação local, estabelecendo treinamentos e programas de capacitação em que
se enfatizem as habilidades de interação e escuta do profissional, tendo como
objetivo o aumento da resolutividade do atendimento do PSF. O sistema de
referência/contra-referência também deveria ser, aqui, peça central da estratégia
de ação, implicando operações de articulação do programa com a atenção básica
e com a alta complexidade. Finalmente, o controle social deveria ser objeto de
atenção particular devido a sua motricidade e ao seu impacto  potencial especí-
fico sobre a montagem do sistema e a resolutividade das práticas.

Cenário pessimista: 111110

No cenário central, procuramos definir com bastante realismo as tendênci-
as centrais do PSF. Observou-se que o espaço a ser explorado para melhorar o
desempenho do programa consiste na possibilidade de flexibilização local devi-
do à própria pressão exercida no nível de implantação dos módulos. Entretanto,
a probabilidade estimada de ocorrência isolada deste evento é de apenas 0,6,
uma vez que o programa tem importantes traços de centralização e padroniza-
ção em nível nacional.

Se a flexibilização não se expandir, teremos um PSF sem grandes chances
de se tornar um programa resolutivo e impactante, tendendo a tornar-se apenas
uma política focalizada.

Cenário otimista: 110011

Na descrição do cenário central, observa-se que os dois pontos mais críti-
cos do PSF, na avaliação do grupo, residem na debilidade do controle social
como fonte de avaliação permanente do programa, e o baixo nível de articulação
da rede de saúde com vistas a um atendimento resolutivo. Desta forma, o cená-
rio otimista é aquele em que estes eventos não ocorrem, ou seja, em que o
futuro nos traga a consolidação do controle social e com uma rede hierarquiza-
da de serviços de saúde, capaz de responder adequadamente à necessidade de
atendimento. Neste cenário, o PSF não teria dificuldades de produzir os impac-
tos desejados no quadro de saúde da população.

O grupo considera, finalmente, que o PSF enfrentará diferentes cenários e
realidades. Por exemplo, nos grandes centros urbanos, onde já existe uma rede
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básica bem estruturada (bem ou mal), um dos nós críticos, em um primeiro
momento, será o surgimento de conflitos relativos às diferenças entre o nível
salarial dos profissionais do PSF e os dos postos ou centros de saúde, assim
como uma possível superposição de papéis, o que provavelmente não será en-
contrado em regiões mais pobres do país, onde ainda não existe uma estrutura
mínima de saúde.

Portanto, o PSF precisa ter pelo menos dois enfoques estratégicos: um para
se ajustar à realidade das áreas urbanas onde já existe uma rede estabelecida, de
forma a contornar os potenciais conflitos financeiros, de responsabilidades e
culturais, e uma outra, para se adaptar à realidade de áreas rurais totalmente
desprovidas de cobertura sanitária. Na primeira situação, acredita-se que uma
das formas de contornar esses conflitos seria o aproveitamento de profissionais
de postos e centros de saúde da rede, para atuar como profissionais do progra-
ma, buscando transformar o perfil estático de um posto de saúde, que apenas
espera a demanda, em um perfil dinâmico em que se pode provocá-la, através de
visitas e ações educativas na comunidade à qual dá cobertura. Já para a segunda
situação, acredita-se que os estímulos que favoreçam o deslocamento de profis-
sionais e de recursos devam ser a grande estratégia inicial, para suprir as regiões
mais carentes do país.

Simulação 3: análise crítica das construções anteriores

Em 2002, os grupos de alunos se debruçam sobre os cenários do PSF
construídos nos anos anteriores e apontam para novos elementos de análise:
• Há uma maior valorização do papel do MS exercendo influência sobre a

formação profissional através da criação de um mercado de trabalho e do
incentivo aos polos regionais de formação. Relativiza-se a influência anteri-
ormente aceita do MEC e conselhos profissionais. Há o reconhecimento
do seguinte evento: a formação profissional atendendo ao novo modelo
está acontecendo de forma gradativa, estimulada pelo novo mercado de
trabalho, cursos de pós-graduação, expansão dos pólos de capacitação e o
Programa de Incentivo às Mudanças Curriculares das Escolas Médicas (Pro-
med), que visa a apoiar as escolas que queiram adequar seus processos de
ensino/produção de conhecimentos e de serviços às necessidades epide-
miológicas da maioria da população brasileira, atendendo a excelência téc-
nica e relevância social.

• Um evento crítico que os grupos distinguem refere-se à fixação do profis-
sional. A forma de contratação do profissional que estimule a sua adesão ao
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programa, bem como sua permanência continua sendo um grande entrave,
especialmente em regiões mais desenvolvidas. As prefeituras são cautelosas
em contratações permanentes, principalmente devido à Lei de Responsabi-
lidade Fiscal.

• Embora o Programa de Expansão da Saúde da Família em grandes centros
urbanos (Prodesf) já conte com verba suficiente para os próximos quatro
anos, bem como com o incentivo financeiro do Banco Mundial, há muitas
dúvidas em relação ao nível de apoio financeiro que estados e municípios
possam dar em termos de recursos próprios, devido à resistência que o
Programa ocasiona na medida em que se superpõe a uma rede de atenção
básica mais densa.

• Os grupos reconhecem o evento positivo de que a grande demanda entran-
do nos serviços provocará pressões em cadeia para organização dos outros
níveis, favorecendo criação de um sistema de referência/contra-referência.
Isto seria facilitado pela estratégia da NOAS (2002).

• Um grupo acrescentou, às tradicionais variáveis de financiamento, forma-
ção profissional, fixação profissional, flexibilidade e integração sistêmicas e
controle social, a variável gestão do programa, não considerada anterior-
mente.
Os cenários confeccionados obedecem à construção de uma tabela das es-

tratégias dos atores, que inclui a definição de eventos centrais e alternativos,
como pôde ser visto na Figura 4. Os três cenários mais prováveis seriam:

Cenário central

• Aumento do financiamento tendo em vista a eqüidade (aumento do volu-
me do financiamento com recursos próprios dos estados e municípios
(EC/29). Aumento do investimento do MS tendo em vista a eqüidade).

• Aumento dos profissionais capacitados para o PSF.
• Dificuldade de fixação do profissional em regiões desenvolvidas.
• Implementação dos papéis definidos pela Noas e interface do PSF com

outros programas.
• Aumento da participação dos CMS na implementação do programa.
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Cenário otimista

• O MS criará indicadores de informação de qualidade de gestão para maior
monitoramento dos municípios e disponibilizará formas de divulgação das
informações.

• O monitoramento será articulado junto a SES que, devido à implementa-
ção da Noas, assumirá com mais ênfase seu papel de gestora.

• O MS se abrirá a para discutir a NOB/98 de Recursos Humanos, em que se
discute o Plano de Cargos e Carreiras (PCC).

• A criação do concurso público possibilitará a inserção na carreira pública
do PSF havendo maior estabilização do profissional.

Cenário pessimista

• O financiamento será mantido.
• Poderá ocorrer resistência à expansão do PSF nos centros urbanos e com

isso diminuir a aplicação de recursos por estes centros.
• A indefinição da condição profissional do agente comunitário de saúde

(auxiliar de enfermagem ou promotor da saúde?) pode prejudicar a relação
do mesmo com o programa e com a comunidade.

• O MS e as SMS não investem em estratégias de fixação do profissional, o
que provoca maior rotatividade e menor procura.

• O tratamento diferenciado do PSF proporcionará sua manutenção como
sistema paralelo de saúde.
Observa-se, no caso da simulação de 2002, um deslocamento dos cenários

em relação à simulação anterior. O pessimista deste ano corresponderia ao cená-
rio central da simulação anterior. O cenário otimista seria um cenário marcado
pela tentativa de fixar profissionais por meio de concursos públicos e pela busca
de uma maior responsabilização através de um monitoramento de qualidade.
Poderíamos batizar o cenário de “busca da qualidade”. O cenário central se
notabilizaria pelos esforços no plano da integração regional e apresentaria, como
único evento eventualmente negativo, a dificuldade de fixação profissional em
regiões desenvolvidas. Podemos batizar este cenário de “expansão com integração”.
O pessimista é um cenário com dificuldades de integração, de manutenção. É o
cenário de um “programa ainda paralelo”.

A partir dessa análise prospectiva, surgem grandes temas de planejamento:
o desenvolvimento de um sistema de indicadores de qualidade da gestão e de
impacto, incluindo indicadores de integração; disponibilização e padronização



181

de formas de divulgação de informações; maior flexibilização do PSF e avanços
na integração através da implementação da Noas; novos planos de carreiras e
concursos públicos; delimitação clara da condição profissional dos agentes co-
munitários de saúde; incentivo à participação comunitária através do suporte da
mídia e da divulgação de informação etc. A questão da resolutividade do progra-
ma é ainda um permanente tema a ser explorado. Terminamos esta parte, tra-
zendo à tona uma polêmica acerca desse tema, que chama a atenção para a
necessidade de o Programa de Saúde da Família não perder uma característica
basilar de um Programa de Médico de Família, a existência de um suporte im-
portante de supervisão médica especializada ao médico de família, capaz de po-
tencializar a capacidade de resolução da estratégia em geral.

Considerações Finais

O objetivo deste trabalho, que simplifica didaticamente o enfoque da pros-
pectiva de Godet, é colocar ao alcance do público acadêmico e dos gerentes uma
ferramenta poderosa de auxilio à tomada de decisão. No desenvolvimento, vimo-
nos na obrigação de confrontar vários autores “godetianos” e outros latino-
americanos, buscando estabelecer uma lógica de síntese. A leitura que fizemos
da escola de Godet é situacional. Implica um esforço de adaptação nosso, à luz
de nossa cultura.

É importante que não se tenha a idéia de que este enfoque de prospectiva é
de natureza puramente matemática. Como já assinalamos, e é bom salientar de
novo, a probabilização matemática dos cenários, da que apresentamos um exem-
plo, é apenas uma parte infinitesimal de um enfoque mais amplo, em que o
julgamento estratégico, a reflexão de natureza qualitativa, literária, de natureza
histórica e cultural, ocupam um espaço muito maior. O componente matemáti-
co pode, isso sim, ajudar, como um meio e não um fim em si mesmo.

Como ilustramos através de alguns casos trabalhados com os alunos de
diferentes linhas de pós-graduação, o nível de formalização pode ser dosificado.
Em alguns casos, não se trabalha tanto com especialistas de fora e dentro da
lógica de utilizar um programa de computação. A análise é mais interna e quali-
tativa, respeitando, isso sim, a idéia geral do protocolo. Um dos itens menos
explorados, que poderia substituir a consulta ampla a especialistas, diz respeito à
necessidade de procurar os atores que controlam variáveis e consultá-los a res-
peito de estratégias em face das mesmas. Estas entrevistas são ineludíveis e re-
querem algum tempo, que nós não tivemos. Deste modo, tivemos de trabalhar
com simulação, o que não é desejável. A construção do mapa das estratégias do
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atores constitui um dos maiores desafios da prospectiva, pois dele depende a
boa formulação dos eventos.

É importante relembrar, aqui, que o rigor da prospectiva pode ser relativi-
zado quando esta técnica é assumida como um conjunto da narrativas mais
abertas dos atores, cujo objetivo é trazer à tona as crenças ou preconceitos que
sustentam essa leitura do futuro. A discussão sobre esses fundamentos cogniti-
vos e emocionais do olhar para o futuro pode ser crucial para alinhar posições
práticas em relação ao mesmo. A prospectiva como lembrança do futuro impli-
ca evidenciar a tradição defendida pelos indivíduos para dela se distanciar atra-
vés do diálogo crítico.

A importância da prospectiva pode ser avaliada em várias dimensões.
A principal se refere à tentativa de quebrar a rigidez de posições, aprendendo-se
a trabalhar com possibilidades. É a lógica do raciocínio condicional: se acontece
tal cenário, atuo assim. Se muda, atuo de outra forma. Aprender a aprender a
mudar é o objetivo. Da mesma maneira, como dito anteriormente, o mérito da
prospectiva é aprender do futuro, significando a criação de um ambiente que
propicia um distanciamento crítico dos determinantes rígidos da cultura.

Para terminar, diríamos que a construção de cenários é um processo que
deve ser o mais coletivo possível, para que se reduza a subjetividade inexorável
da arte de lidar com o que não está estruturado. Não deixa de ser um diálogo,
que às vezes assume caminhos indiretos como o da consulta a especialistas, cujo
objetivo maior é antever a ação mais acertada – fruto do consenso possível entre
atores que refletem sobre algo complexo como o futuro. A dificuldade inerente
ao processo não pode excluir a reflexão, em nome da espontaneidade.

Referências Bibliográficas

ARAÚJO, J. L. de. Cenários e Modelos para a Análise de Alternativas Energé-
ticas. In: Seminário sobre Matrizes e Balanços Energéticos Estaduais.
Planejamento Energético Estadual. CENERGS. Porto Alegre, 1984.

BENASSOULI, P. & MONTI, R. La planification par scénarios – le cas AXA
France 2005. Revue Futuribles, 1 (1), nov. 1995.

BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Norma Operacional Básica – SUS 1996.
Gestão plena com responsabilidade pela saúde do cidadão. Brasília: Diário
Oficial da União, 22 de abril de 1996.

BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Portaria nº 1882. Dispõe sobre o Piso
de Atenção Básica. Brasília: Diário Oficial da União, 18 de dezembro de 1997.



183

BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Regionalização da Assistência à Saúde:
aprofundando a descentralização com equidade no acesso. Norma Operacional da
Assistência à Saúde NOAS-SUS 01/02 (Portaria MS/GM nº373, de 27/01/
2002).Brasília -DF.

BOURSE, F. Prospective et Systemique: de l’analyse structurelle aux jeux d‘acteurs.
AFCET/ UAS. Deuxième École Européene de Systemique. Paris, 1992.
(Mimeo.)

BUARQUE, S. C. Planejamento Estratégico e Cenários. CENDEC/Brasília/Cader-
no de Transparências, 1993. (Mimeo.)

ÉCOLE NATIONALE DE SANTÉ PUBLIQUE (ENSP)/Rennes/França.
Introduction à la Methodologie de la Prospective et des Scenarios. Dossier documentai-
re et pédagogique. Département MATISS., février-mars 1997. (Mimeo.)

GODET, M. Prospective et Planification Stratégique. Paris: CPE, 1985
GODET, M. Manual de Prospectiva Estratégica: da Antecipação à Ação. Lisboa:

Publicações Dom Quixote, 1993.
GODET, M. SMIC Prob Expert. Methode de Probabilisation des Scenarios. Manuel

d’utilization. Paris: Heurisco, 1998.
GRUPO DE ESTUDO ARTUR D.LITTLE. A ambição move o mundo. In:

HSM Mangement Estratégia e Planejamento. Autores e conceitos imprescindíveis.
São Paulo: PubliFolha, 2002.

HATEM, F. et al. La Prospective - Pratiques et Méthodes. Paris: Economica, 1993.
JOUVENNEL, H. Sur la démarche prospective – un bref  guide méthodologi-

que. Revue Futuribles, 3 (2), p.75-89, Paris, Septembre 1993.
KLAN, H. El año 2000. Rev. del Occidente, Madri, 1969.
ORTIGUEIRA, M. La Corporación Cibernética. Granada: Publicaciones del

Sur,1978.
MATUS, C. Política, Planejamento e Governo, 2 vol. Brasília: Ipea,1994. (Série

Ipea).
REVUE FUTURIBLES. Volume Prospective et Stratégie, 1 (18), nov. 1989.

(toda a coleção).
ROUBELAT, F. Les Methodes de consultation d’Experts. In: HATEM, F. et

al. La Prospective-Pratiques et Méthodes. Paris: Economica, 1993.
SENGE, P. et al. La Quinta Disciplina en la Práctica.. Estrategias y herramientas para

construir la organización abierta al aprendizaje. Barcelona: Granica S.A., 1995.
SCHWARTZ, P. A Arte da Visão de Longo Prazo (planejando o futuro em um mundo

de incertezas). São Paulo: Zumble/Best-seller, 2000.






