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RESUMO 

Os modelos de análise de cenários utilizados para planejamentos estratégicos 

tomam por base, de maneira geral, parâmetros quantitativos tais como financeiros e 

econômicos, e subjetivos tais como existência de barreiras protecionistas. Este 

trabalho apresenta a proposta de construção de um software baseado na Lógica 

Paraconsistente Anotada Evidencial Equeauxilia a tomada de decisões, conferindo 

critérios lógicos fidedignos ao decisor e garantindo qualidade ao diagnóstico, ao 

produto, ao serviço ou ao resultado. 

INTRODUÇÃO 

As organizações estão procurando cada vez mais se adaptar às constantes 

mudanças ambientais e das incertezas. Dentro dessa ótica, o planejamento 

estratégico representa uma ferramenta indispensável na gestão das organizações a 

fim de precaverem-se das incertezas com técnicas e processos administrativos que 

permitam o planejamento de seu futuro, a elaboração de objetivos, estratégias, 

métodos e ações (DRUCKER, 1993; STONER e FREEMAN, 1999). 

A ênfase dada ao assunto deve-se à instabilidade ambiental e à questão da 

competitividade (PORTER, 1989). As empresas têm de se antecipar e se adaptar 

com rapidez às condições de mercado, principalmente na nova economia digital 

(LIAUTAUD, 2002; MITROFF, MASON e PEARSON, 1994). Isso porque, em 

ambientes instáveis, os dirigentes de qualquer tipo de organização têm procurado 

verificar o que se encontram neles como oportunidades e ameaças. 

A seleção de fatores é um processo onde um conjunto de parâmetros deve 

ser considerado e organizado em níveis de importância  (PORTER, 1989), de forma 

a obter a melhor utilização destes na análise de cenário das empresas. A intenção 

empresarial, enquanto fruto de um planejamento, passa a se chamar Estratégia 

Empresarial. Portanto, é fruto de um planejamento estratégico. E planejamento 

estratégico pode ser definido como um processo que consiste na análise sistemática 

da situação atual e das ameaças e oportunidades futuras, visando a formulação de 

estratégias.  

Sistemas de Suporte à Decisão (SSD) são sistemas construídos para 

apoiarem problemas não estruturados e de longo prazo, com a participação de 

diferentes níveis hierárquicos, envolvendo todas as fases de tomada de decisão, 

melhorando a eficácia da tomada de decisão (POWER, 2002) 



OBJETIVO  

Desenvolver um software para ser utilizado no processo de tomada de 

decisão para criação de cenários estratégicos, auxiliando a tomada de decisões no 

contexto empresarial.  

METODOLOGIA 

A metodologia de pesquisa utilizada neste trabalho se caracteriza por ser de 

natureza aplicada, com abordagem qualitativa e objetivo exploratório, com 

procedimentos experimentais.  

A metodologia aplicada fundamenta-se, segundo Lakatos e Marconi (2003) na 

pesquisa bibliográfica como estudo e contextualização dos instrumentos de criação 

de cenários; da Lógica Paraconsistentes e do Algoritmo Para-Analisador para a 

fundamentação de modelo teórico e dos sistemas especialistas, posteriormente será 

composta por entrevistas com especialistas para construção dos cenários e teste em 

campo para validação do projeto. 

DESENVOLVIMENTO 

A construção de macrocenários exige a análise de um conjunto de fatores 

amplo e muito subjetivo. Poucos aspectos dos meios macroeconômicos e político 

têm ramificações estratégicas importantes para praticamente todas as empresas. 

A Lógica Paraconsistente Anotada Evidencial ECARVALHO e ABE, 2011), 

é uma técnica que vêm ganhando espaço e consideração nos diversos campos de 

pesquisa (ABE, 2004; ABE; LOPES; NAKAMATSU, 2013; MCKUBRE-JORDENS; 

WEBER, 2012; MARIO et al., 2010; DA SILVA LOPES; ABE; ANGHINAH, 2010). As 

principais vantagens do emprego da Lógica Paraconsistente Anotada Evidencial E 

(Lógica E) derivam do fato de os parâmetros de entrada serem estabelecidos pela 

estrutura do pensamento dos especialistas (neste caso, por exemplo, fatores de 

ordem tecnológica, fatores governamentais, fatores econômicos, fatores culturais, 

fatores demográficos, fatores ecológico-ambientais, etc.) consolidando uma lógica 

coletiva traduzida em termos matemáticos (REIS, 2007). 

RESULTADOS PRELIMINARES 

Pretende-se construir um software para criação de cenário, com avaliação 

dos prototipos pelo cliente, construção do banco de dados, construção da saída 

numérica  apresentando resultados compatíveis com os dos especialistas.  
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