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RESUMO 

 

 

 

 

A velocidade com que as transformações ocorrem nas organizações exigiu que novos métodos 
de planejamento fossem desenvolvidos para dar suporte às tomadas de decisões. Muitos 
desses métodos, embora tenham sido criados para uma finalidade específica, foram utilizados 
no todo ou em parte para outros fins diferentes dos originais. É o caso dos métodos que 
trabalham com cenários prospectivos e que a cada ano se posicionam como importantes 
ferramentas para o planejamento estratégico das organizações. Este estudo tem por objetivo 
verificar, na área do ensino superior, a viabilidade de um instrumento de construção de 
cenários baseado em um desses métodos, no caso, o Método Grumbach. A área da educação 
foi escolhida para ser alvo da pesquisa por ser considerada fundamental para o 
desenvolvimento humano e econômico do País, além do que, atualmente, experimenta uma 
série de transformações nos contextos nacional e mundial. As estratégias e os caminhos 
utilizados na elaboração dos cenários propuseram a criação desse instrumento mediante 
catorze etapas. A avaliação dos resultados obtidos foi positiva com referência à forma 
eficiente e consistente de obtenção de cenários prospectivos e ao fornecimento de subsídios 
aos formuladores de políticas públicas.  Conclui-se, portanto, que a estrutura aplicada serve ao 
propósito do estudo por ser de fácil operacionalidade e ter gerado com grande capacidade 
todos os possíveis cenários prospectivos da pesquisa, inclusive os três cenários requeridos 
pelo Método Grumbach para serem descritos.  

 

Palavras-chave: Método Grumbach. Cenários prospectivos. Ensino superior. 
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ABSTRACT 

 

 

 

 

New administration planning methods were brought about to allow managing decisions taking 
mainly due the speedy transformations that we are experiencing nowdays among the business 
administration arena. Many of these methods, despite of being created to a precise goal, ended 
up by being used, partially or not, to other ones distincts from the originals. That’s the case of 
methods that deal with prospective scenarios and that yearly reveal themselves as vital tools 
to business strategic planning. This study aims to verify in the field of higher education, the 
viability of an instrument to construct scenarios basead on one of these methods in the case, 
the method Grumbach. Education field was choosed, as study object, because it is a 
fundamental research one to the achievement of human and economic development of our 
country, which, morever, has been experienced, nationally and internationally, numerous 
conversions. The strategies and paths used in the preparation on the scenarios proposed their 
achievement through fourteen steps. The evaluation of the results was positive with reference 
to an efficient and consistent achievement of future scenarios, and also with reference of 
providing subsidies to public policy lawmakers. It is concluded, then, that the structure 
applied serves the purpose of the study because of its easy operation and have great ability 
have generated all possible future scenarios of research, including the three scenarios required 
by Grumbach Method to be described. 

 

Keywords: Grumbach Method. Prospective scenarios. Higher education. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 Contextualização do tema 

Cada um dos três séculos imediatamente anteriores ao atual tem sido dominado 

por diferentes tipos de tecnologias com características próprias. O século XVIII ficou 

conhecido como a “era dos grandes sistemas mecânicos”, estimulado pela Revolução 

Industrial e pela Revolução Francesa. O século XIX levou a marca da “era da máquina a 

vapor”, que revolucionou o sistema de transporte no mundo. O século XX ganhou o rótulo de 

“era da informação”, pois significativos avanços sobre o modo de vida das pessoas foram 

detectados vindos principalmente da Internet e das redes de computadores.  

No caso do século XXI, muitos são os títulos que lhe atribuem como “século da 

ciência”, “século da inovação”, “século da comunicação”, “século da inteligência”, “século da 

sociedade do conhecimento”, “século da tecnologia”, entre outros, que o ligam às rápidas 

mudanças pelas quais o mundo está passando. Essas alterações trazem descobertas que estão 

sendo expostas e utilizadas por um número cada vez maior de pessoas, facilitando suas 

atividades em todas as suas áreas de atuação, principalmente no ambiente educativo, com o 

qual estão colaborando qualitativamente no desenvolvimento do educando. 

Ante tal realidade, a área da educação deveria receber atenção redobrada das 

autoridades do País, no entanto, apesar de sua importância, especialmente a área do ensino 

superior, por sua particularidade de ser difusora de ciência e tecnologia e, por conseguinte, 

promotora do desenvolvimento do País, amarga uma séria crise. 

Dificuldades as mais variadas obstruem sua ampliação. Dentre elas temos a crise 

estrutural do Estado, que vem se prolongando desde muitos anos. Por conta desta conjuntura, 

o Estado não consegue manter suas instituições em condições básicas que as levem a 

promover a equidade, a justiça social e a democratização do ensino. 

Ademais, situações como o baixo poder aquisitivo da população para custear o 

ensino privado, a evasão e a inadimplência, a escassez de recursos públicos para ampliar as 

fontes de financiamento do ensino e da pesquisa, a excessiva concentração de disciplinas não 
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relacionadas ao desenvolvimento científico, tecnológico e à inovação, atrapalham, em última 

instância, o papel do ensino superior como propulsor do desenvolvimento sociocultural e 

econômico, no âmbito nacional e regional. 

Da mesma forma, questões como a crescente diversificação do sistema de ensino 

superior, com a proliferação de instituições as mais variadas (universidades especializadas, 

centros universitários, institutos superiores de educação e centros de educação tecnológica), 

com novos cursos (cursos sequenciais e mestrados profissionalizantes) e com novas 

modalidades de ensino (educação a distância), sobrecarregam uma composição já bastante 

debilitada e carente de acompanhamento e regulamentação, exigindo que novas formas de 

gestão sejam adicionadas ou substituam as existentes como forma de garantir o 

aprimoramento e difusão dessas recentes estruturas. 

Além das dificuldades internas, outros desafios aparecem vindos de fora pela 

globalização, em suas mais diferentes formas, na área tecnológica, econômica e cultural. Esse 

novo modelo que se apresenta no panorama mundial tende a promover alterações profundas 

em todas as áreas do conhecimento. E o ensino superior, como campo de investigação e 

produção de ciência, será um dos que mais será alvo de interferências. 

O Núcleo de Assuntos Estratégicos da Presidência da República (NAE) em 

documento sobre as concepções estratégicas para o Brasil no século XXI, datado do ano de 

2007, diagnostica e prevê que nessa nova sociedade as mudanças conjunturais e as inovações 

tecnológicas ocorrerão num ritmo demasiadamente acelerado e em um ambiente muito 

instável e complicado. 

É nesse quadro bastante heterogêneo e complexo - por que não dizer, confuso - 

que se localiza o ensino superior no País, condição esta que parece estar longe de chegar ao 

fim por causa de um cenário ainda não suficientemente claro. 

Por conta disso, ainda são de previsão difícil as situações que virão das 

transformações que ora se presencia nesse setor da vida brasileira. Percebem-se, contudo, 

sinais de alterações no ensino superior do País, em particular, na estrutura e funcionamento 

das instituições, a julgar pelo que se observa da necessidade do País de sair de sua condição 

de subdesenvolvido. Tais circunstâncias conduzem o Estado a pensar na formação de um 
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novo modelo de desenvolvimento social e econômico que deverá ser lastreado no 

conhecimento e que será à base de uma nova sociedade. 

Nesse sentido, Veiga e Castanho (2000), citando trecho de uma palestra de 

encerramento da Conferência Mundial sobre a Educação Superior, da UNESCO, de Jorge 

Brovetto, reitor da Universidade da República Oriental do Uruguai, comentam acerca da 

importância, para o Brasil, do estabelecimento de um sistema de ensino superior que conte 

com instituições fortes, competentes do ponto de vista acadêmico e comprometidas com a 

problemática do tempo atual. 

Para Giovinazzo e Fischmann (2002, apud CAMARGO, 2005, p. 17), nesse 

“contexto de grandes mudanças, o planejamento estratégico, apoiado pela prospecção de 

tendências do futuro, torna-se cada vez mais importante para o sucesso e sobrevivência das 

organizações”. E, quanto mais incerto for esse futuro, mais útil será tal conhecimento. 

Complementando esta ideia, Marcial e Grumbach (2004) acentuam que a 

formação de um futuro é o único modo eficaz de se obter com maior grau de segurança as 

mudanças pretendidas.  

Nessa perspectiva, os formuladores de planejamento estratégico necessitam, hoje, 

como nunca, de planejar o futuro do ensino superior para se antecipar aos obstáculos e 

aproveitar as oportunidades que porventura apareçam.  

Uma forma de análise estratégica que pode ser utilizada é a dos cenários 

prospectivos. Estes são instrumentos cognitivos que descrevem como o mundo ou o objeto a 

ser estudado poderá se transformar no futuro, dentro de uma narrativa lógica e coerente, 

partindo da situação atual até chegar ao horizonte temporal determinado. Não se constitui, por 

este motivo, meio de adivinhação do futuro.  

Cuhls e Grupp (2001) anotam vários benefícios que os estudos de cenários 

prospectivos podem produzir na feitura de políticas governamentais. Entre estes se destacam: 

− investigar os efeitos da ampliação das atuais políticas;  
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− aumentar as diversidades de escolhas relativas à atual política e esclarecer suas 

possíveis conseqüências;  

− dar um aviso antecipado sobre futuras dificuldades potenciais ou dificuldades 

normalmente não previstas; 

− oferecer um alerta antecipado com relação às novas oportunidades; 

− examinar a consistência de uma determinada política, tanto internamente 

quanto em relação a outras políticas; 

− propiciar uma situação para planejamento; e 

− procurar desenvolvimentos improváveis, porém muitos significativos ou que 

poderiam resultar em graves transtornos. 

Além destes, uma grande vantagem dos cenários é a sua condição de se oporem às 

concepções fatalistas e deterministas do futuro, assumindo a noção de que o futuro é incerto e 

que os agentes envolvidos têm a capacidade de optar, a cada instante, por múltiplas e diversas 

alternativas. Isto, porém, não significa que, embora se possa ter uma escolha racional na 

realização do futuro, não possa ocorrer imprevisto, uma vez que não é possível ter o 

conhecimento e controle sobre todas as variáveis envolvidas. 

Importante é comentar também o fato de que na utilização de cenários, não se 

pretende eliminar as incertezas contidas no macroambiente, mas tão somente organizá-las e 

reduzi-las o máximo possível. 

Ante tudo o que foi exposto, percebe-se que o futuro é o grande referencial que 

deve fazer parte das reflexões quando da elaboração de políticas públicas para a área da 

educação. Essas previsões poderão ser a grande oportunidade do ensino superior brasileiro 

para se modernizar, de modo a criar as condições democráticas para o ingresso dos cidadãos 

na universidade e contribuir para acelerar o desenvolvimento, diminuindo as diferenças 

sociais, ampliando a cidadania. 
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1.2 Problema 

Vive-se um momento no mundo de constantes inovações científicas e 

tecnológicas e de grandes transformações nas estruturas sociais e demográficas. Essas 

situações que estão ocorrendo e que, com certeza, irão se acelerar no futuro, têm repercussões 

em todos os setores da economia e criam enormes tensões, em especial no campo do ensino 

superior, por sua característica de divulgador de conhecimento, o qual terá de dar respostas a 

estes novos e crescentes desafios. 

Com efeito, a obtenção de informações que auxiliem os formuladores de políticas 

públicas a tomarem as melhores decisões é de fundamental importância para que o ensino 

superior possa ampliar seu alcance e sua qualidade. 

Muito embora já existam no País vários estudos desenvolvidos e estatísticas 

produzidas sobre o ensino superior, a utilização de instrumentos que trabalhem com análises 

prospectivas ainda é muito rara. É o que confirma Camargo (2005, p. 18), ao mencionar que 

“o uso de cenários para apoiar decisões de longo prazo é uma prática recente no Brasil, sendo 

utilizada quase que unicamente por grandes corporações e governo”.  

Apesar dessa realidade, Marcial e Grumbach (2007) asseveram que os cenários 

prospectivos são uma das ferramentas de análise mais importantes para a definição de 

estratégias em ambientes cada vez mais turbulentos e incertos e,  por conta disso, necessitam 

de mais utilização. 

Com essa visão Empinotti (2007, p. 115) comenta que “o futuro é o referencial em 

instituições de ensino superior e é ele que deve orientar o plano diretor das mesmas, 

inspirando ações de todas as unidades de ensino e pesquisa”. 

Infelizmente, o que se observa é uma total escassez de instrumentos de previsão 

para o futuro na área da educação no País. Tal situação deixa o ensino superior refém de um 

ambiente instável e de um futuro incerto. 

Com essa explanação conceitual, a problemática a ser resolvida surge com a 

seguinte indagação: como desenvolver um instrumento de criação de cenários prospectivos 
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que venha a se constituir em uma ferramenta auxiliar para os formuladores de políticas 

públicas na área do ensino superior? 

1.3 Objetivos do trabalho 

1.3.1 Objetivo geral 

Desenvolver um instrumento de construção de cenários futuros, com vistas a 

auxiliar o debate em torno do tema e também à elaboração de políticas públicas para o ensino 

superior brasileiro. 

1.3.2 Objetivos específicos 

- Identificar, mediante levantamento bibliográfico, os principais métodos 

utilizados para geração de cenários prospectivos; 

- Definir, dentre os métodos pesquisados, aquele que melhor contribua para 

elaborar o instrumento proposto; e 

- Desenvolver um instrumento de criação de cenários prospectivos relativo à área 

do ensino superior. 

1.4 Plano geral de apresentação do trabalho 

Este trabalho está dividido em sete capítulos, sendo que este é uma síntese da 

dissertação, incluindo a contextualização do estudo, o problema da pesquisa, os objetivos, a 

metodologia e sua estrutura. 

O segundo capítulo dispõe sobre a revisão bibliográfica, responsável pelo 

embasamento teórico que serve de suporte para o desenvolvimento da pesquisa. Inicialmente 

foi feita uma abordagem da situação da oferta de ensino por meio do estudo do Plano 

Nacional de Educação (PNE), das instituições públicas e privadas, dos cursos e das vagas na 

graduação presencial. Depois, foi debatida a demanda por meio da apresentação dos 
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ingressos, das matrículas e dos concluintes. Finalmente, expõe-se a posição da educação à 

distância e da interiorização da educação. 

O terceiro capítulo discorre sobre a fundamentação teórica necessária para o 

desenvolvimento do instrumento de criação de cenários a ser empregado. No início, é feito 

um estudo sobre cenários prospectivos, para, posteriormente, serem discutidos os principais 

métodos de criação de cenários. 

O quarto capítulo é a apresentação do instrumento proposto com suas etapas e o 

desenvolvimento de cada uma. O quinto compõe-se da aplicação desse instrumento e da 

discussão dos resultados obtidos na pesquisa, enquanto a última parte expõe as conclusões e 

recomendações para futuros estudos.  
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2 O ENSINO SUPERIOR BRASILEIRO 

O estudo do ensino superior brasileiro dentro do objetivo deste trabalho, qual seja, 

a elaboração de cenários prospectivos, será feito com base num diagnóstico de sua evolução. 

Não seria possível entender o ensino superior no País nem identificar os fatos portadores de 

futuro sem compreender como este se comportou nos últimos anos.  

Os subcapítulos que serão apresentados a seguir tratam dos aspectos mais 

importantes relacionados com o ensino superior, analisados por meio dos dados dos censos do 

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) e dos dados 

do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). No estudo sobre o Plano Nacional 

de Educação (PNE), foram empregados gráficos disponíveis nos sites do IBGE e do INEP. Os 

outros dados utilizados na pesquisa foram retirados do censo 2008 do INEP, que abrange o 

período compreendido entre os anos de 2002 e 2008. 

Para efeito didático, o capítulo foi dividido em quatro eixos temáticos. No 

primeiro, abordar-se-á a oferta no ensino superior, o que será feito mediante a discussão das 

metas do PNE para o ano de 2010 e das análises das evoluções das instituições de ensino 

superior, dos cursos e das vagas. No segundo, destacar-se-á a dimensão da demanda, obtida 

por meio do estudo dos ingressos, das matrículas e dos concluintes. No terceiro momento, 

refletir-se-á sobre o ensino a distância. Finalmente, no quarto, comentar-se-á a respeito da 

interiorização do ensino ocorrida na educação superior brasileira.  

2.1 A oferta no ensino superior 

2.1.1 O Plano Nacional de Educação (PNE) 

O PNE, aprovado pela Lei 10.172, de 09/01/2001, cria uma relação de obrigação 

dos governos com o ensino superior, pois determina num horizonte de longo prazo o que a 

educação necessita, protegendo-a de interferências políticas dos diversos grupos que se 

alternam no poder. 
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Dois importantes direcionamentos listados pelo PNE dizem respeito à oferta de 

educação superior e a de ensino público. O primeiro anuncia que esta oferta precisa ser 

provida até o final da década e que deve ser de pelo menos 30% da faixa etária de 18 a 24 

anos. O segundo expõe que a oferta de ensino público deve ser ampliada, de modo a assegurar 

uma proporção nunca inferior a 40% do total das vagas, podendo haver, entre a União e os 

Estados, parcerias para a criação de estabelecimentos de educação superior. 

Segundo estimativas do IBGE, o Brasil deveria ter no final de 2010, 

aproximadamente, entre 23 e 24 milhões de habitantes na faixa etária entre 18 e 24 anos. Pela 

última estimativa, em 2008, apenas 13,71% dos universitários estavam nesta faixa (vide 

gráfico 1). 

 
Gráfico 1 - Projeção da população brasileira com idade entre 18 e 24 anos - Brasil – 

2001-2010 
Fonte: IBGE. 

Ao se considerar a primeira observação, perceber-se-á que o Brasil precisará 

oferecer até o término de 2010 cerca de sete milhões de matrículas no ensino superior. O que 

se sabe, por enquanto, é que, conforme o INEP, no Censo Educacional de 2008, o país ofertou 

5.080.056 de matriculas no ensino superior. Se mantida a mesma dinâmica de crescimento de 

2008, chegar-se-ia no final de 2010 bem abaixo da meta do PNE (vide gráfico 2). 
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Gráfico 2 - Projeção da oferta de matrícula para o ensino superior – Brasil – 2001-2010 
Fonte: MEC/Inep. 

Com relação ao segundo ponto, a meta do PNE para 2010 é a de ofertar 2,8 

milhões de matrículas no ensino público. Como em 2008 o setor público tinha 1,2 milhão de 

matrículas (1.273.965), é bastante improvável que se atinja o 1,6 milhão da diferença. Mesmo 

com o auxílio do Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das 

Universidades Federais (Reuni), que tem a pretensão de ampliar as matrículas nas instituições 

federais até 2012 em 358 mil, chegando a 1,1 milhão de estudantes, ficará, ainda, abaixo da 

meta do PNE. 

Para melhorar esses números, seria necessária a adoção de um conjunto de 

medidas que, coordenadas, estimulassem o crescimento do setor. Uma delas é reverter a 

tendência regressiva existente no financiamento da educação, aumentando os recursos 

públicos e estabelecendo um sério programa de bolsas para os estudantes com condições 

econômicas desfavoráveis. Outras medidas deveriam atingir as instituições com relação as 

suas estruturas, cursos e vagas. Os subcapítulos a seguir tratam especificamente do estudo 

desses aspectos. 

2.1.2 Instituições públicas e privadas 

De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB nº 

9.394/96), as instituições classificam-se, segundo as categorias administrativas, em pública e 

privada.  
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Os dados do Censo da Educação Superior de 2008, elaborado pelo INEP, mostram 

que existem no País 2.252 instituições de ensino superior, sendo que a maior parte delas 

(2.016) é privada (vide tabela 1). 

A grande participação das instituições privadas no ensino superior é decorrente, 

principalmente, da forte pressão da sociedade por vagas e do apoio dado pelo Governo 

Federal mediante políticas que incentivaram a criação dessas entidades.  

Cabe lembrar que, paralelamente à expansão do setor privado, ocorreu um 

progressivo sucateamento das instituições públicas, processo que diminuiu consideravelmente 

a condição dessas instituições de manterem seus níveis de vagas. Interessante é observar que, 

apesar de as instituições particulares estarem mais aparelhadas e com melhores condições 

físicas, as instituições públicas continuam oferecendo melhor qualidade de ensino. Isso leva a 

crer que os recursos humanos ainda são, no setor da educação, bem mais importantes do que 

os materiais. 

Tabela 1 – Tipos de instituições de ensino superior, 
por categoria administrativa - Brasil - 2008 

Instituições Número % 

Total 2.252 100,00 
Pública 236 10,48 
Federal 93 4,13 
Estadual 82 3,64 
Municipal 61 2,71 
Privada 2.016 89,52 
Particular 1.579 70,12 
Comunitária, 
Confessional ou 
Filantrópica 

437 19,40 

Fonte: MEC/INEP. 

Dentre as instituições públicas, 93 são federais, 82 estaduais e 61 municipais. As 

particulares dividem-se em duas categorias: particulares com fins lucrativos e privadas sem 

fins lucrativos, que podem ser comunitárias, confessionais ou filantrópicas. As particulares 

são compostas de 1.579 instituições e as comunitárias, confessionais ou filantrópicas por 437. 

É importante anotar que o  Censo  da  Educação  Superior  de  2008 registrou 

 uma  diminuição  de  29  instituições de ensino superior no  País em  relação  ao  ano  de 
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 2007, passando de 2.281 para  2.252.  A última vez que isso ocorreu foi em 1997, quando o 

MEC, pela primeira vez, modificou as regras de credenciamento e autorização de 

funcionamento das instituições. Pelos dados do censo, observa-se que a  única região do País 

onde se  verificou um acréscimo no número de instituições foi a região Nordeste, com 10 

 instituições  a  mais  do  que  em  2007.   

O INEP explica, em seu Resumo Técnico 2008, que esta diminuição  pode 

 decorrer das fusões ou compras entre as  instituições privadas. No caso das federais, explica 

que a queda de 12,3% tem como motivo a criação dos institutos federais de educação, ciência 

e tecnologia com a fusão de centros federais de educação tecnológica. Apesar da redução do 

quantitativo de instituições, em números absolutos, aumentou a quantidade de vagas, 

ingressos, matrículas e concluintes.  

No período compreendido entre 2002 e 2008, os dados dos censos informam que 

as instituições públicas reduziram sua participação no sistema, passando, em 2002, de 12% 

para 10,48% em 2008. Verifica-se também que a estagnação atingiu instituições das quatro 

categorias administrativas – federal, estadual e municipal. As particulares, por outro lado, 

aumentaram sua participação no sistema, passando em 2002 de 88,09% para 89,52% em 

2008. Aliás, o crescimento do número de instituições do setor privado em um ritmo bem 

superior ao do setor público é percebido em todo o período. Segundo Andrich (2006, p. 79), 

“o início da ascensão do sistema privado iniciou exatamente em 1997, após a publicação da 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação”. Uma das razões atribuídas a essa ampliação é o fato 

de essas instituições não serem obrigadas a desenvolver pesquisa, implicando menores custos 

(vide tabela 2, gráfico 3).   

A diminuição no número de instituições entre os anos 2007 e 2008 traz algumas 

reflexões ao debate. No caso dos estabelecimentos privados, alerta para o fato de que talvez o 

modelo que os constituiu tenha chegando ao seu limite de crescimento, necessitando ser 

revisto. Tais instituições cresceram muito entre os anos de 1995 e 2005, mas passaram a sentir 

uma retração na demanda desde então. O fenômeno parece estar relacionado à proximidade de 

esgotamento da capacidade de pagamento dos alunos. No caso das instituições públicas, o 

decréscimo está ligado à falta de investimentos públicos. 
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A forma como são administradas as instituições de ensino superior, públicas e 

privadas, é outro ponto relevante que necessita entrar na discussão, quando se debate a 

situação econômica dessas entidades. Torna-se oportuno dizer que atualmente não é mais 

possível ocupar os quadros da administração exclusivamente por professores com excelente 

formação na docência, mas sem experiência administrativa. A tendência predominante é a 

substituição desses professores por profissionais em gestão em instituições de ensino superior. 

Tabela 2 - Evolução do número de instituições de ensino superior, por categoria 
administrativa – Brasil – 2002-2008 

Categoria 
Administrativa 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Total 1637 1859 2013 2165 2270 2281 2252 
Federal 73 83 87 97 105 106 93 
Estadual 65 65 75 75 83 82 82 
Municipal 57 59 62 59 60 61 61 
Privada 1442 1652 1789 1934 2022 2032 2016 

Fonte: MEC/INEP. 

 

 

Gráfico 3 - Evolução do número de instituições de ensino superior, por categoria 
administrativa – Brasil – 2002-2008 

Fonte: MEC/INEP. 

 

Com base na observação dos dados anteriores, fica evidente a superioridade das 

instituições privadas dentro do atual quadro da educação superior no País. Isso também pode 

ser percebido pelo gráfico 4. 
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Gráfico 4 – Tipos de instituições de ensino superior, 
por categoria administrativa – Brasil - 2008 

Fonte: MEC/Inep. 

Segundo Porto e Régnier (2003), algumas características são peculiares ao 

segmento privado, tais como: pequeno número de instituições privadas concentra grande 

número das matrículas; quase todas as instituições particulares concentram suas 

especialidades nos cursos de Direito, Economia, Ciências Contábeis e Administração; o 

mercado de trabalho condiciona a oferta de cursos; maior concentração de alunos no período 

noturno; e, finalmente, as maiores instituições estão reunidas nas regiões Sul e Sudeste. 

A tabela 3, a seguir, indica que as universidades no ano de 2008 obtiveram 

proporções bem parecidas tanto no setor público (53%) quanto no setor privado (47%). Os 

centros universitários, criados pelo Decreto Lei 2306/97, por sua vez, foram quase que 

exclusivamente privados, com 96%. As faculdades privadas foram as instituições 

predominantes na educação superior brasileira, com 1.811, correspondendo a 93,1%. Tais 

faculdades têm estruturas geralmente pequenas com uma média de 600 estudantes, dedicando-

se basicamente ao ensino de graduação. Atualmente, esse tipo de instituição constitui 80,42% 

do total de instituições da educação superior brasileira, não possuindo, entretanto, o maior 

número de matrículas, pois são as universidades, com 53% do total das matriculas do sistema, 

que detêm essa colocação, ficando as faculdades com 33%.  

A opção de investimento em faculdades evidencia que as instituições privadas não 

estão dispostas a investir altos valores no setor da educação, preferindo retornos mais rápidos. 

Infelizmente, o País necessita não só de ensino, mas também de pesquisa. A consequência 

dessa opção é que somente um pequeno número de alunos se formará em áreas que são 

apontadas como estratégicas para o crescimento do País. Portanto, faz-se urgente modificar 
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este quadro, já que, como anota Chaimovich (2006, p.13), “é na Universidade pública 

brasileira que se realiza a melhor pesquisa, a criação de conhecimento que nos mantém 

contemporâneos com a ciência e a tecnologia global”. 

No que concerne à evolução do número de instituições entre os períodos 2002 e 

2008, observa-se que houve um acréscimo de 37,6% no número total de instituições. Esse 

crescimento, no entanto, não foi homogêneo. As faculdades privadas destacaram-se com 

expressiva ampliação, passando de 1284 instituições em 2002 para 1811 em 2008, 

representando um percentual de 41%, enquanto as faculdades públicas tiveram somente 17% 

de elevação, saindo de 114 instituições para 134. Em virtude de uma expansão de tal modo 

acelerada, surgem dúvidas sobre a capacidade das instituições privadas assegurarem níveis 

satisfatórios de qualidade de ensino. Anote-se que os crescentes afrouxamentos dos processos 

seletivos aos alunos egressos do segundo grau é uma das marcantes diferenças na qualidade 

de ensino entre as instituições públicas e as privadas. Nas instituições privadas, por sua 

orientação comercial, as seleções ou são deficientes ou mesmo não acontecem. 

Cabe lembrar que, nos tempos atuais, mais do que em qualquer outra época, a 

utilização dos processos de avaliação posiciona-se como instrumento fundamental para o 

aperfeiçoamento da qualidade dos serviços produzidos no ensino superior brasileiro. Por isso, 

é essencial o desenvolvimento de novos processos avaliativos que acompanhem com maior 

precisão as mudanças ocorrentes nas instituições de ensino superior, sobretudo, no que se 

refere à qualidade de ensino. 

Tabela 3 - Instituições de educação superior, públicas e privadas, por organização 
acadêmica – Brasil – 2002-2008 

Organização Acadêmica 
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

N % N % N % N % N % N % N % 
Universidade Pública 78 48,1 79 48,5 83 49,1 90 51,1 92 51,7 96 52,5 97 53,0 

 Privada 84 51,9 84 51,5 86 50,9 86 48,9 86 48,3 87 47,5 86 47,0 

Centro Universitário Pública 3 3,9 3 3,7 3 2,8 3 2,6 4 3,4 4 3,3 5 4,0 

 Privada 74 96,1 78 96,3 104 97,2 111 97,4 115 96,6 116 96,7 119 96,0 

Faculdade Pública 114 8,1 125 7,7 138 8,0 138 7,4 152 7,7 149 7,5 134 6,9 

 Privada 1284 91,9 1490 92,3 1599 92,0 1737 92,6 1821 92,3 1829 92,5 1811 93,1 

Fonte: MEC/INEP. 

Entre as regiões, a distribuição das entidades públicas e privadas é bastante 

diversificada. Pode-se, no entanto, na tabela 4, observar que a região Sudeste tanto tem o 
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maior número de instituições privadas, com quase a metade delas (47,9%), como também o 

maior número de instituições públicas. Nessa região, entre as particulares, as faculdades são 

as mais numerosas, com 834 instituições. Com estes dados, percebe-se que as instituições de 

ensino procuraram concentrar-se em regiões mais desenvolvidas. 

Tabela 4 - Instituições de educação superior, públicas e privadas, por localização regional 
– Brasil - 2008 

Instituições Total Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-
Oeste 

Total 2252 139 432 1069 370 242 
Pública 236 18 59 104 39 16 
Privada 2016 121 373 965 331 226 

Fonte: MEC/INEP. 

2.1.3 Os cursos de graduação 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei nº 9.394/96, criou quatro 

tipos de cursos para o ensino superior: os cursos de pós-graduação, os de extensão, os 

sequenciais e os de graduação. Os de graduação dividem-se em licenciatura, bacharelado, 

técnico superior e licenciatura curta. Além disso, podem ser presenciais ou a distância. 

O Censo da Educação Superior de 2008 revela que atualmente existem 25.366 

cursos de graduação. Entre estes, 24.719 são presenciais e 647 são de graduação a distância.  

Nesse indicador também se pode perceber a grande desproporção entre os setores 

público e privado. Mediante a análise do gráfico 5, nota-se que o setor privado é que detém a 

maior participação nos cursos de graduação presencial. Observa-se que 70,10% dos cursos de 

graduação presenciais são ministrados pelas particulares. As comunitárias, confessionais e 

filantrópicas ministram 19,40% e as públicas 10,50%. 
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Gráfico 5 – Número de cursos no ensino superior 
por categoria administrativa – Brasil - 2008 

Fonte: MEC/INEP. 

Observando a evolução do número de cursos na tabela 5, percebe-se que em 2002 

o setor privado possuía 63,5% dos cursos do País e em 2008 aumentou sua participação para 

72,6%. O setor público, por outro lado, diminuiu sua participação, pois em 2002 possuía 

36,5% dos cursos do País e em 2008 apenas 27,4%.  

Vários fatores explicam esse aumento, como, por exemplo, a intensiva expansão 

por que passou o ensino médio nos últimos anos e as crescentes transformações nos sistemas 

produtivos, no mercado de trabalho e na cultura. 

Tabela 5 - Evolução do número de cursos de graduação presenciais, por categoria 
acadêmica - Brasil – 2002-2008 

Categoria 
Administrativa 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Total 14.399 16.453 18.644 20.407 22.101 23.488 24.719 
Federal 2.316 2.392 2.450 2.449 2.785 3.030 3.235 
Estadual 2.556 2.788 3.294 3.171 3.188 2.943 2.897 
Municipal 380 482 518 571 576 623 640 
Privada 9.147 10.791 12.216 14.216 15.552 16.892 17.947 

Fonte: MEC/INEP. 

O gráfico 6 permite visualizar o enorme crescimento no número de cursos que o 

setor privado disponibiliza nos últimos anos. 
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Gráfico 6 - Evolução do número de cursos de graduação presencial, por categoria 

acadêmica - Brasil – 2002-2008 
Fonte: MEC/INEP. 

Levando em consideração as regiões do País, os dados fornecidos pelo Censo da 

Educação Superior de 2008, tabela 6, mostram as diferenças com relação ao número de cursos 

segundo o setor público e privado. A tabela indica que as regiões Sudeste, Nordeste e Sul são 

as que têm o maior número de cursos privados. As regiões Nordeste e a  Sudeste possuem 

mais cursos no setor público. A predominância do número de cursos de graduação presenciais 

públicos encontra-se na região Nordeste, enquanto a das particulares na região Sudeste. 

Analisando esses dados, percebe-se a tendência das instituições privadas em 

orientar seus interesses pelo mercado. Por conta disso, somente fazem investimentos em 

regiões mais desenvolvidas. Os cursos por estes oferecidos são aqueles que não exigem 

investimentos elevados em laboratórios, instalações ou bibliotecas e que proporcionam 

retornos financeiros rápidos. O setor público, por outro lado, aparenta estar mais bem 

distribuído, cumprindo sua importante função de reduzir as desigualdades sociais. Para tanto, 

seu planejamento estratégico leva em conta a realidade de cada região, optando por aquelas 

que necessitam ser desenvolvidas. 

Tabela 6 – Número de cursos de graduação presenciais, públicos e privados, por 
localização regional – Brasil - 2008 

Instituições Total Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-
Oeste 

Total 24.719 1.802 4.215 11.709 4.658 2.335 
Pública 6.772 946 2.187 1.616 1.235 788 
Privada 17.947 856 2.028 10.093 3.423 1.547 

Fonte: MEC/INEP. 
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No que se refere à organização acadêmica, os dados da tabela 7 indicam que as 

universidades possuem a maior porcentagem dos cursos existentes no Brasil, com 50%, 

enquanto as faculdades têm 36,9% e os centros universitários 13,1%. Observa-se, também, 

que o número de cursos de graduação nas universidades privadas supera as públicas em 679. 

Aliás, as particulares dominam no número de cursos, tanto nas universidades (53%) como nos 

centros universitários (97%) e nas faculdades (91%).  

Tabela 7 – Número de cursos de graduação presenciais, públicos e privados, por 
organização acadêmica - Brasil - 2008 

Instituições Total Universidades 
Centros  

Universitários Faculdades 

Total 24.719 12.351 3.238 9.130 
Pública 6.772 5.836 86 850 
Privada 17.947 6.515 3.152 8.280 

Fonte: MEC/INEP. 

As sinopses estatísticas dos censos da educação superior dividem o saber humano 

em diferentes áreas de conhecimento, a saber: Educação; Humanidades e Artes; Ciências 

Sociais, Negócios e Direito; Ciências, Matemática e Computação; Engenharia, Produção e 

Construção; Agricultura e Veterinária; Saúde e Bem-Estar Social; e, finalmente, Serviços. A 

distribuição dos cursos nestas áreas é mostrada na tabela 8. 

As áreas de Educação e Ciências Sociais, Negócios e Direito possuem mais de 

50% do total de cursos. Convém observar que 56,2% dos cursos da área de Educação e 86,3% 

dos cursos da área de Ciências Sociais, Negócios e Direito são oferecidos pelas instituições 

privadas. Somente nas áreas de Agricultura e Veterinária as instituições públicas se 

sobrepõem às particulares.  

Os dados apresentados confirmam a preferência dos empresários do setor de 

educação por cursos voltados apenas às atividades de ensino. Uma consequência dessa atitude 

é a grande concentração de matrículas em áreas específicas do conhecimento, o que vem a 

provocar a saturação dessas carreiras profissionais. Outro resultado desse direcionamento é o 

comprometimento do desenvolvimento do País por ausência de produção de pesquisa.  
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Tabela 8 – Número de cursos de graduação presenciais, públicos e privados, por áreas 
de conhecimento – Brasil - 2008 

Áreas de Conhecimento 
Total 

de 
Cursos 

Pública 
Privada 

Particular 
Comunitárias/ 
Confessionais/ 
Filantrópicas 

Total 
Privada 

Total 24.719 6.772 11.588 6.359 17.947 

Educação 6.242 2.736 1.962 1.544 3.506 

Humanidades e Artes 1.138 323 482 333 815 
Ciências Sociais, 

Negócios e Direito 
7.426 1.018 4.597 1.811 6.408 

Ciências, Matemática e 
Computação 

2.786 781 1.320 685 2.005 

Engenharia, Produção 
e Construção 

2.247 797 862 588 1.450 

Agricultura e 
Veterinária 

690 371 184 135 319 

Saúde e Bem-Estar 
Social 

3.085 601 1.513 971 2.484 

Serviços 1.105 145 668 292 960 
Fonte: MEC/INEP. 

Atualmente se observa o mercado interferindo intensamente no sistema 

educacional superior por meio de demandas específicas em cursos fora dos padrões 

tradicionais. Alguns exemplos desses cursos são: Ciências Ambientais, Cinema e 

Audiovisual, Design de Produto, Engenharia de Energias Renováveis, Gastronomia, entre 

muitos outros. Tais cursos têm proporcionado um maior campo de opções para os candidatos 

e levado à criação de outras metodologias de ensino. 

2.1.4 As vagas na graduação 

Examinando a evolução do número de vagas expostas na tabela 9, no período 

compreendido entre 2002 e 2008, observa-se, com facilidade, um notável crescimento no 

número de vagas disponíveis nos processos seletivos de ingresso no ensino superior, saindo 

de 1.773.087 vagas em 2002 para 2.985.137 em 2008, representando uma acentuada evolução 

de 68%. As vagas do setor público cresceram 16,48%, muito abaixo das do setor privado, que 

chegaram a 78,72%.  

Um importante benefício que trouxe o aumento de vagas do setor privado foi a 

oportunidade de inclusão de muitos alunos que estavam excluídos do sistema educacional por 

falta de vagas públicas. 
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Para o INEP a pressão pelo número de vagas na graduação presencial está 

relacionada, em sua maior parte, ao crescimento acelerado do número de egressos da 

educação média. 

Tabela 9 – Evolução do número de vagas na graduação presencial, por categoria 
administrativa – Brasil – 2002-2008 

Ano Total 
Pública 

Privada 
Total Federal Estadual Municipal 

2002 1.773.087 295.354 124.196 132.270 38.888 1.477.733 
2003 2.002.733 281.213 121.455 111.863 47.895 1.721.520 
2004 2.320.421 308.492 123.959 131.675 52.858 2.011.929 
2005 2.435.987 313.368 127.334 128.948 57.086 2.122.619 
2006 2.629.598 331.105 144.445 125.871 60.789 2.298.493 
2007 2.823.942 329.260 155.040 113.731 60.489 2.494.682 
2008 2.985.137 344.038 169.502 116.285 58.251 2.641.099 

Fonte: MEC/INEP. 

A maior consequência da expansão do número de vagas nos últimos anos foi a 

diminuição da relação candidato/vaga. Na tabela 10, visualiza-se uma queda em todas as 

categorias administrativas, com exceção das instituições estaduais. Percebe-se que, entre 2002 

e 2007, tanto as instituições públicas como as particulares eram alvo de uma queda na relação 

candidato/vaga, revelando uma retração na demanda. Essa situação mudou entre 2007 e 2008, 

pois aconteceu um incremento, tanto nas instituições públicas como nas particulares, 

revelando um acréscimo na demanda nas IES públicas (somando as federais, estaduais e 

municipais) maior do que nas instituições privadas. 

A queda na relação candidato/vaga no setor privado, de 1,60 em 2002 para 1,17 

em 2008, pode ser explicada pelas condições socioeconômicas da população, que não 

comporta a abertura de cursos pagos ou pelo próprio excesso de oferta. 

Tabela 10 – Evolução da relação candidatos/vagas na graduação presencial, por categoria 
administrativa – Brasil – 2002-2008 

Ano Total 
Pública 

Privada 
Total Federal Estadual Municipal 

2002 2,81 8,90 9,93 9,95 2,00 1,60 
2003 2,45 8,42 10,45 9,07 1,74 1,47 
2004 2,18 7,88 10,39 8,04 1,61 1,30 
2005 2,08 7,36 9,98 7,39 1,46 1,30 
2006 1,97 7,10 8,86 7,84 1,37 1,23 
2007 1,84 6,96 8,33 8,10 1,30 1,16 
2008 1,85 7,13 8,01 8,78 1,29 1,17 

Fonte: MEC/INEP. 
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É importante anotar o fato de que o crescimento no número de vagas oferecidas 

com autorização do MEC não foi acompanhado por um aumento proporcional no número de 

ingressos, resultando na elevação das vagas ociosas em todas as categorias administrativas, 

com exceção das instituições públicas estaduais, como mostra a tabela 11.  

Se forem consideradas somente as vagas ociosas, percebe-se que 36.725 das 

1.479.318 estão no setor público e 1.442.593 no setor privado. Das 2.641.099 vagas ofertadas 

no setor privado, 1.442.593 foram registradas como vagas ociosas. Portanto, mais da metade 

das vagas desse setor não está ocupada. Nas federais, mais do que duplicou, passando de 

3.400 para 7.387, portanto, um acréscimo de 117%.  

Tabela 11 – Evolução do número de vagas ociosas na graduação presencial, por categoria 
administrativa – Brasil – 2002-2008 

Ano Total 
Pública 

Privada 
Total Federal Estadual Municipal 

2002 567.947 14.863 1.705 6.771 6.387 553.084 
2003 739.779 14.132 893 3.085 10.154 725.647 
2004 1.017.311 21.250 1.060 6.222 13.968 996.061 
2005 1.038.706 24.687 1.959 6.243 16.485 1.014.019 
2006 1.181.089 33.698 2.456 8.572 22.670 1.147.391 
2007 1.341.987 30.769 3.400 4.011 23.358 1.311.218 
2008 1.479.318 36.725 7.387 4.372 24.966 1.442.593 

Fonte: MEC/INEP. 

A Tabela 12 discrimina a relação de vagas oferecidas, as ocupadas e as não 

ocupadas no ano de 2008. Observa-se que, do total de vagas oferecidas, 49,56% não estão 

ocupadas. No setor público, 10,68% das vagas estão sem ocupação e no setor privado 54,62%. 

Percebe-se, deste modo, que mais da metade das vagas do setor privado está sem utilização. 

Anote-se o fato de que, apesar da maior exigência nos processos de seleção nas instituições 

públicas, que requer um nível mais alto de preparação dos egressos do nível médio, a 

ociosidade é bem menor do que nas instituições privadas. 

Nas instituições federais, as vagas ociosas parecem estar relacionadas às 

mudanças que os alunos comumente fazem na graduação, o que faz sobrar vagas nos cursos 

de origem. Além disso, a criação de cursos pouco atraentes para os estudantes e a concepção 

de novas universidades em regiões já suficientemente atendidas por outras instituições, ou 

mesmo em regiões onde a qualidade do ensino básico e do ensino médio é considerada baixa, 
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podem também ter sido causa das vagas ociosas. O certo é que o fenômeno tem relação direta 

com erros de planejamento por parte do Governo Federal.  

Nas instituições privadas, a explicação dada pelo INEP é que elas adotam uma 

estratégia de “estoque” de vagas, prevenindo-se do lento processo de abertura de cursos. 

Tabela 12 – Vagas oferecidas, ocupadas e não ocupadas na graduação 
presencial, por categoria administrativa – Brasil - 2008 

Vagas Total % Pública % Privada % 
Oferecidas 2.985.137 100 344.038 100 2.641.099 100 
Ocupadas 1.505.819 50,44 307.313 89,32 1.198.506 45,38 
Não Ocupadas 1.479.318 49,56 36.725 10,68 1442593 54,62 

Fonte: MEC/INEP. 

Algumas medidas necessitam ser tomadas para diminuir o número de vagas 

ociosas. Nas instituições privadas, seria interessante o aumento na assistência estudantil, 

especialmente, na melhoria do financiamento. Nas públicas, é importante investir nas 

questões de moradia estudantil, alimentação, acompanhamento pedagógico, infraestrutura, 

aumento e capacitação de docentes, entre outras medidas.  

A ampliação das vagas públicas é de fundamental importância, uma vez que se 

acham excluídos do sistema educacional justamente aqueles que não dispõem de condições 

financeiras favoráveis. Agora, isso somente acontecerá de forma correta se o Estado aumentar 

os investimentos no nível médio de ensino, garantindo melhor formação aos estratos mais 

baixos da população. O ideal é que os investimentos sejam satisfatórios e equilibrados entre 

os diversos níveis de ensino. Isto, na prática, não acontece. 

Pesquisa realizada pelo INEP, sobre o investimento público na educação 

brasileira, incluindo os governos federal, distrital, estaduais e municipais, apontou que em 

2007 foi feita uma aplicação de 4,6% em relação ao Produto Interno Bruto (PIB), o que 

representa uma contribuição de R$ 117,4 bilhões. Para o INEP o valor se aproxima do padrão 

de investimento dos países desenvolvidos, que é de 5%, conforme a Organização para a 

Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) (vide tabela 13). 

É preciso observar que esse alto investimento se concentrou mais na educação 

básica, correspondendo a 3,9% do total de investimento em relação ao PIB. Na educação 
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superior, o investimento se manteve constante ao longo dos anos, recebendo somente 0,7%. 

Esse desnivelamento nos investimentos cria sérios problemas para o sistema educacional 

como um todo. 

Tabela 13 – Evolução dos investimentos públicos diretos em relação ao PIB – Brasil – 
2002-2007 

Anos Total 

Níveis de Ensino 

Educação 
Básica 

Educação 
Infantil 

Ensino Fundamental Ensino 
Médio 

Ensino 
Superior De 1ª a 4ª 

Séries 
De 5ª a 8ª 

Séries 
2002 4,1 3,3 0,3 1,5 1,1 0,4 0,7 

2003 3,9 3,2 0,3 1,3 1,0 0,5 0,7 

2004 3,9 3,2 0,3 1,3 1,1 0,5 0,7 

2005 3,9 3,2 0,3 1,4 1,1 0,4 0,7 

2006 4,4 3,7 0,3 1,4 1,4 0,6 0,7 

2007 4,6 3,9 0,4 1,5 1,4 0,6 0,7 

Fonte: MEC/INEP. 

Questão a ser esclarecida é que não existe concorrência entre as instituições 

públicas e as privadas por alunos. Grande parte dos alunos das instituições de ensino superior 

privadas faz parte de uma demanda que não foi atendida pela rede pública. A competição, na 

realidade, ocorre entre as próprias instituições de ensino superior privadas. O resultado dessa 

disputa é o decréscimo no valor das mensalidades e a conseqüente queda na qualidade do 

ensino. 

Feita uma análise global desses indicadores, percebe-se que a evolução na procura 

pelas instituições privadas acontece com menor intensidade, reduzindo ao longo do tempo a 

relação candidato/vaga, o que reforça a tese de esgotamento da expansão da educação 

superior pela via privada.  

2.2 A dimensão da demanda: os ingressos, as matrículas e os concluintes 

Ao longo dos anos, o ensino superior nacional passou de um ensino com 

abrangência limitada para um com forte expansão em seu acesso. Isso aconteceu em 

decorrência dos diversos fatores que conjuntamente ampliaram a demanda. Entre eles podem 

ser destacados:  
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- o aumento na quantidade de formandos do ensino secundário; 

- a volta às salas de aula de profissionais adultos para constantes atualizações por 

exigência do mercado; 

- a necessidade do mercado por profissionais jovens e de alto nível para 

enfrentarem cenários cada vez mais instáveis e seletivos; 

- a abertura de mercado para as instituições de ensino superior privado; 

- o fortalecimento da consciência dos cidadãos dos seus direitos constitucionais; 

- o aumento da facilidade das instituições de ensino superior no atendimento a um 

público com dificuldade no acesso ao ensino presencial, por conta dos avanços nas 

tecnologias de comunicação e informação; e 

- a consciência, por parte da população, das vantagens sociais e econômicas 

proporcionadas pela obtenção de um diploma de nível superior. 

Essa evolução pode ser observada analisando-se o período entre os anos de 2002 e 

2008. Em 2002, ocorreu o ingresso de 1.205.140 alunos no sistema; já em 2008, esse número 

cresceu para 1.505.819, representando um aumento de 25%. Esse acréscimo leva a se deduzir 

que houve certa absorção, ainda que não muito abrangente, de segmentos da população que 

estavam excluídos do sistema educacional (vide tabela 14, gráfico 7). 

O Censo da Educação Superior de 2008 veio confirmar a tendência de aumento 

dos últimos anos do numero de ingressos. Além disso, mostra também que as instituições 

privadas são as que estão absorvendo a maior parte dos alunos que entram no ensino superior 

(79,6%). 
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Tabela 14 - Evolução do número de ingresso na graduação presencial, por categoria 
administrativa – Brasil – 2002-2008 

Categoria 
Administrativa 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Total 1.205.140 1.262.954 1.303.110 1.397.281 1.448.509 1.481.955 1.505.819 

Federal 122.491 120.562 122.899 125.375 141.989 151.640 162.115 

Estadual 125.499 108.778 125.453 122.705 117.299 109.720 111.913 

Municipal 32.501 37.741 38.890 40.601 38.119 37.131 33.285 

Privada 924.649 995.873 1.015.868 1.108.600 1.151.102 1.183.464 1.198.506 

Fonte: MEC/INEP. 

 
Gráfico 7 - Evolução do número de ingresso na graduação presencial, por categoria 

administrativa – Brasil – 2002-2008 
Fonte: MEC/INEP. 

Por intermédio dos dados do INEP, percebe-se um acréscimo no número de 

alunos matriculados na graduação presencial. Verifica-se que, em 2002, foram matriculados 

3.479.913 alunos; já em 2008 foram registrados 5.080.056 estudantes, perfazendo um 

acréscimo de 46%. Esse percentual caracteriza um período de forte expansão das matrículas 

do ensino de graduação (vide tabela 15, gráfico 8). 

Essa expansão tem como propulsores, principalmente, os estabelecimentos 

privados. O número de alunos matriculados neles, entre os anos de 2002 e 2008, aumentou em 

57%, bem acima do que aconteceu nas instituições públicas federais (21%), estaduais (18%) e 

municipais (35%). De qualquer forma, há uma expansão generalizada, tanto no setor público 

quanto no âmbito privado. 

Fato a ser posto em discussão é o que ocorreu entre os anos de 2002 e 2008, com 

relação às matrículas do setor privado e público. Pelos dados do INEP as matrículas do setor 

privado eram 70% do sistema em 2002 e 75% em 2008. No setor público (somando as 

federais, estaduais e municipais), em 2002, no final do governo do presidente Fernando 
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Henrique Cardoso, as matrículas eram 30% do sistema, e em 2008, depois de cinco anos de 

governo do presidente Luis Inácio Lula da Silva, caiu para 25%. 

Todos esses dados indicam que a participação do setor privado na oferta de 

matrículas continua crescendo, indicando que a política de privatização, longe de ser 

esquecida, vem se consolidando, apesar da qualidade questionável dos serviços oferecidos. 

Infelizmente, não se percebem mudanças nas políticas públicas que acelerem de maneira 

significativa a participação das instituições públicas. 

Tabela 15 - Evolução do número de matrículas na graduação presencial, por categoria 
administrativa - Brasil – 2002-2008 

Categoria 
Administrativa 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Total 3.479.913 3.887.022 4.163.733 4.453.156 4.676.646 4.880.381 5.080.056 
Federal 531.634 567.101 574.584 579.587 589.821 615.542 643.101 
Estadual 415.569 442.706 471.661 477.349 481.756 482.814 490.235 
Municipal 104.452 126.563 132.083 135.253 137.727 142.612 140.629 
Privada 2.428.258 2.750.652 2.985.405 3.260.967 3.467.342 3.639.413 3.806.091 
Fonte: MEC/INEP. 

 

Gráfico 8 - Evolução do número de matrículas na graduação presencial, por categoria 
administrativa - Brasil – 2002-2008 

Fonte: MEC/INEP. 

Fato interessante e que se revela a cada ano é o aumento nas matrículas dos cursos 

noturnos, o que indica o aparecimento de uma geração mais velha, trabalhadora, com perfil 

diverso do aluno de graduação tradicional. 

Quanto aos concluintes da graduação presencial, os dados do INEP permitem 

verificar que entre o período de 2002 a 2008 os concluintes quase que duplicaram. Isto nada 
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mais é do que a consequência do crescimento das matrículas e das vagas ocorridas nesse 

período (vide tabela 16, gráfico 9). 

Pelos dados do INEP, percebe-se que o número de concluintes nas instituições 

públicas (federais, estaduais e municipais), em 2002, era 32,4% do sistema, enquanto nas 

instituições privadas era 67,59%. Seis anos depois, em 2008, as instituições privadas 

cresceram suas participações, passando para 76,54% do sistema. As instituições públicas, por 

sua vez, reduziram para 23,5%, refletindo a queda ocorrida em suas matrículas. 

Chama à atenção a queda no número de concluintes nas escolas federais e 

estaduais de 2007 para 2008. Duas situações podem ser levantadas para discussão: ou 

aumentou o número de evasão ou de reprovação. O certo é que são fenômenos que necessitam 

de análise e providências. 

Tabela 16 - Evolução do número de concluintes na graduação presencial, por categoria 
administrativa – Brasil – 2002-2008 

Categoria 
Administrativa 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Total 466.260 528.223 626.617 717.858 736.829 756.799 800.318 
Federal 71.285 84.341 88.098 86.011 83.686 89.257 84.036 
Estadual 63.917 65.375 93.152 87.676 76.516 80.014 78.879 
Municipal 15.899 19.443 21.012 21.867 22.883 24.260 24.843 
Privada 315.159 359.064 424.355 522.304 553.744 563.268 612.560 

Fonte: MEC/INEP. 

 

Gráfico 9 - Evolução do número de concluintes na graduação presencial, por categoria 
administrativa – Brasil – 2002-2008 

Fonte: MEC/INEP. 
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Como se percebe, pelas análises apresentadas, não basta assegurar à população o 

direito de frequentar uma instituição de ensino superior, pois também é preciso garantir o 

acesso e as condições de permanecia em sala de aula, o que só será plenamente atingido com 

base numa série de ações concretas que resolvam a questão da deficiência de verbas na 

educação. 

Os subcapítulos a seguir tratam da evolução de dois pontos vitais para a educação 

superior. O primeiro refere-se à educação a distância e o segundo trata do problema da 

interiorização da educação.  

2.3 A educação a distância 

O ensino a distância regulamentado pelo MEC, como a oferta de cursos de 

graduação e pós-graduação stricto sensu, nos últimos anos, passa por profundas modificações.  

Essas transformações podem ser observadas analisando-se a evolução do número 

de instituições, cursos, ingressos, matrículas e concluintes de graduação a distância nos anos 

de 2002 e 2008. 

Com relação às instituições de ensino superior, constata-se que em 2002 havia 16 

instituições credenciadas pelo MEC; alguns anos depois, em 2008, este número passou para 

115, sendo 59 públicas e 56 de natureza privada. Tais instituições ofereceram 647 cursos que 

aumentaram as matrículas em 96,9% em relação a 2007 (vide tabela 17). 

Quanto à evolução do número de cursos de graduação a distância, percebe-se que, 

em 2002, as instituições públicas detinham a maior parcela do número de cursos, com 80% do 

sistema. Já em 2008, as instituições privadas se sobressaem, com 57%. 

Observando o número de alunos que ingressa no ensino a distância, verifica-se 

que em 2002 cerca de 66% do número de ingressos do sistema pertenciam às públicas. Em 

2008, invertem-se as posições, ficando as instituições privadas com mais da metade (57%). 

Anote-se que entre os anos de 2004 e 2005 foi quando o ensino a distância atingiu um 

significante aumento de 407%. 
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Cabe lembrar que os admitidos ao ensino a distância têm um perfil diferente dos 

alunos dos cursos presenciais. Normalmente, são pessoas com maior idade, afastados dos 

bancos escolares há muitos anos e que estão tentando a primeira ou segunda graduação. 

Na evolução do número de matrículas, também é possível perceber o salto que 

teve o ensino a distância. Analisando os dados de 2002, encontramos as instituições públicas 

com uma porcentagem de 84% do número de matriculas do sistema. Já em 2008, as 

instituições privadas assumem a liderança, com 62%.  

Tamanho foi o desenvolvimento do ensino a distância que, em 2008, a 

participação do ensino a distância no total de matrículas no ensino superior representou um 

percentual de 14,3%.  

Da mesma forma, o número de concluintes cresceu muito. Verifica-se um 

aumento, em 2008, de 135% com relação a 2007. Importante comentar que em 2002 não 

existiu nenhum concluinte na graduação à distância nas instituições privadas, ficando as 

instituições públicas com 100% do número de concluintes do sistema (1.712). Seis anos 

depois, em 2008, as instituições privadas já dominavam com 88% do sistema (61.893). 

Portanto, em poucos anos ocorreu uma inversão quase que total da antiga situação. 

Tabela 17 – Indicadores básicos da educação superior, graduação à distância, por categoria 
administrativa – Brasil – 2002-2008 

Indicadores Básicos da 
Graduação a Distância 

Total 
Geral 

Pública 
Privada 

Total Federal Estadual Municipal 
Instituições 2002 16 - - - - - 
 2008 115 59 42 16 1 56 
Cursos 2002 46 37 25 12 0 9 
 2008 647 281 225 36 20 366 
Ingressos 2002 20.685 13.716 6.258 7.458 0 6.969 
 2008 430.259 183.238 24.165 156.118 2.955 247.021 
Matrículas 2002 40.714 34.322 11.964 22.358 0 6.392 
 2008 727.961 278.988 55.218 219.940 3.830 448.973 
Concluintes 2002 1.712 1.712 769 943 0 0 
 2008 70.068 8.175 1.598 5.573 1.004 61.893 

Fonte: MEC/INEP. 

Muito ainda há que ser feito para que a educação a distância atinja seu verdadeiro 

patamar. Problemas como, por exemplo, de infraestrutura, legais e de resistências culturais 

ainda impedem seu incremento por todo o País. Alguns benefícios advindos das novas 
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tecnologias amenizam algumas dessas dificuldades, como é o caso da facilidade do acesso das 

pessoas a este ensino por meio da utilização da internet como veículo para as aulas. 

Atualmente, a maior preocupação é não deixar que o rápido aumento que vem 

acontecendo no ensino a distância venha a influir negativamente na qualidade dos serviços 

postos à disposição das pessoas. Nesse sentido, os processos de avaliação são fundamentais 

para garantir crescimento com qualidade. 

Finalmente, pode-se assegurar que a educação a distância é uma opção promissora 

para a inclusão das pessoas na graduação, não no sentido de substituir o bacharelado 

presencial, mas como necessária para diversificar a oferta e dar opções para a demanda. 

2.4 A interiorização da educação 

Nos últimos 18 anos o perfil da “concentração espacial” das matrículas no ensino 

superior passou por substancial transformação, invertendo a situação do ano de 1990, quando 

mais da metade dos alunos, cerca de 50,4% do total de matrículas, se concentrava nas capitais. 

Hoje é possível encontrar mais matrículas fora (2.761.852) do que na capital 

(2.318.204). Desse total, as instituições privadas lideram tanto na capital (1.787.189) quanto 

no restante do País (2.018.902) (vide tabela 18). 

Tabela 18 – Evolução do número de matrículas na graduação presencial, por categoria 
administrativa e segundo a localização – Brasil – 2002-2008 

Ano e 
Localização 

Total  
Pública 

Privada 
Total Federal Estadual Municipal 

2002 Total 3.479.913 1.051.655 531.634 415.569 104.452 2.428.258 

 Capital 1.585.553 460.483 349.345 111.138 - 1.125.070 

 
Outros 
locais 

1.894.360 591.172 182.289 304.431 104.452 1.303.188 

2003 Total 3.887.049 1.136.370 567.101 442.706 126.563 2.750.652 

 Capital 1.775.799 497.784 376.818 119.893 1.073 1.278.015 

 
Outros 
locais 

2.111.250 638.586 190.283 322.813 125.490 1472.637 

2004 Total 4.163.724 1.178.328 574.584 471.661 132.083 2.985.405 

 Capital 1.871.211 503.639 383.738 119.089 812 1.367.595 

 Outros 
locais 

2.292.513 
 

674.689 
 

190.846 352.572 131.271 1.617.810 
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Ano e 
Localização 

Total  
Pública 

Privada 
Total Federal Estadual Municipal 

2005 Total 4.453.165 1.192.189 579.587 477.349 135.253 3.260.967 

 Capital 1.982.391 513.430 388.511 124.104 815 1.468.955 

 Outros 
locais 

2.470.774 678.759 191.076 353.245 134.438 1.792.012 

2006 Total 4.676.646 1.209.304 589.821 481.756 137.727 3.467.342 

 Capital 2.096.910 517.831 395.201 120.920 1.710 1.579.079 

 Outros 
locais 

2.579.736 691.473 194.620 360.836 136.017 1.888.263 

2007 Total 4.880.396 1.240.969 615.542 482.814 142.613 3.639.413 

 Capital 2.211.982 523.270 396.125 125.126 2.019 1.688.712 

 Outros 
locais 

2.668.414 717.698 219.417 357.688 140.593 1.950.701 

2008 Total 5.080.056 1.273.965 643.101 490.235 140.629 3.806.091 

 Capital 2.318.204 531.015 401.457 127.062 2.496 1.787.189 

 Outros 
locais 

2.761.852 742.950 241.644 363.173 138.133 2.018.902 

Fonte: MEC/INEP. 

No período compreendido entre 2002 e 2008, as instituições privadas 

apresentaram liderança absoluta em todos os anos. Durante este período, tanto as públicas 

como as instituições privadas aumentaram sua participação fora das capitais, sendo que as 

públicas aumentaram 15% nas capitais e 26% no restante, enquanto as escolas privadas 

cresceram 59% na capital e 55% no restante do País. 

Esses dados sugerem que prossegue a tendência de interiorização do ensino 

superior surgida há vários anos, porém, com a diferença de que nos últimos anos as 

instituições privadas assumiram a dianteira. Saber até quando isso vai persistir é uma 

incógnita, já que as instituições privadas, pelo que já foi visto, apresentam uma retração na 

demanda, o que pode diminuir a velocidade de seu crescimento fora das capitais. 

Para concluir, resta transcrever uma reflexão de Minto (2006), a respeito de qual 

deve ser a posição relativamente à educação brasileira: 

Resta-nos, portanto, a tarefa de seguir pensando, debatendo, lutando e, claro, agindo, 
na medida de nossas possibilidades, para a transformação das condições vigentes e 
para a construção de novas bases históricas objetivas, ensejando assim a realização 
de uma educação pública efetiva, não apenas para o Brasil, mas, acima de tudo, uma 
educação para a emancipação da humanidade. (2006, p. 282). 
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Concluído o estudo do ensino superior nacional, passar-se-á a análise dos 

principais métodos de criação de cenários prospectivos. 
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3 MÉTODOS PARA CRIAÇÃO DE CENÁRIOS PROSPECTIVOS  

O objetivo deste capítulo é apresentar os fundamentos teóricos que auxiliaram na 

constituição do método proposto. Para tanto, expõe-se um estudo sobre cenários prospectivos 

e os principais métodos utilizados para criação de cenários. 

3.1 Cenários prospectivos 

O interesse pelo conhecimento do futuro está biologicamente associado ao 

homem, pois está relacionado ao seu instinto de sobrevivência. Também nas organizações é 

fundamental esse conhecimento, pois pode diminuir ou mesmo eliminar a variável risco. 

Uma das formas de responder à pergunta sobre como será o futuro sem que isso se 

constitua meio de adivinhação é mediante a utilização de cenários prospectivos. 

Para Godet (apud MARCIAL E GRUMBACH, 2008, p. 47), cenário é “o 

conjunto formado pela descrição coerente de uma situação futura e pelo encaminhamento dos 

acontecimentos que permitem passar da situação de origem à situação futura”.  

A importância de se trabalhar com cenários, conforme menciona Valdez (2007, p. 

216), é que eles permitem “estimular a imaginação, reduzir as incoerências, criar uma 

linguagem comum e permitir a reflexão”. Além do mais, informa Franco (2007, p. 102), “a 

existência de mais de uma solução é condição básica para a tomada de decisão e uma das 

bases do planejamento estratégico”. 

No tocante à atividade de planejamento estratégico, Cortez (2007) anota dois tipos 

de enfoques que explicam os estudos referentes ao futuro: a abordagem projetiva e a 

prospectiva. 

Segundo esse autor, a abordagem projetiva se refere a cenário único. É a 

abordagem clássica. Para os seguidores dessa linha de pensamento, as forças que atuaram no 

passado até o presente serão as mesmas que atuarão no presente até o futuro. Com esse 
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raciocínio, acreditam poder prever o que ocorrerá. Naturalmente, a previsão clássica não 

considera o ambiente macro, tendo somente a visão parcial do problema. 

A figura abaixo apresenta de maneira simples esta abordagem: 

 

 

 

Figura 1 – Abordagem Projetiva 
Fonte: Pesquisa direta. 

Pelo entendimento de Santos (2004), a abordagem prospectiva trata de vários 

cenários prováveis de ocorrer no futuro, dentro de um horizonte de tempo determinado. 

Diferentemente da abordagem anterior, a prospectiva indica que as forças que atuaram no 

passado até o presente não necessariamente serão as mesmas que atuarão no presente até o 

futuro. Desta forma, não existirá somente um só cenário, mas vários.  

A figura 2 exemplifica o raciocínio prospectivo: 

 

 

 

Figura 2 – Abordagem Prospectiva 
Fonte: Pesquisa direta. 

O que se percebe é a criação de um cone (cone de futuro), onde o passado e o 

presente são conhecidos, sendo este último o vértice e os diversos caminhos até sua base os 

cenários que poderão vir a ocorrer. 
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A lógica dessa abordagem, segundo Marcial e Grumbach (2008), é no sentido de 

que, conhecendo os diversos caminhos, o homem pode influir na constituição de um futuro 

melhor. Isso requer, naturalmente, que se considere o ambiente como um todo, levando em 

consideração as variáveis econômicas, ambientais, políticas, tecnológicas, entre outras, bem 

como os diversos agentes, clientes, governo, concorrentes etc. Perceber a intensidade dessas 

forças e se possível interferir, para obter o melhor resultado é o propósito maior da análise 

prospectiva.  

Os autores mencionam que a prospectiva, ao ser apoiada nos instrumentos de 

análise socioeconômicos disponíveis e em técnicas auxiliares de previsão, como Delphi e 

Impactos Cruzados, configura uma extraordinária ferramenta para fornecer ao tomador de 

decisão visões do futuro. Sua importância para o planejamento estratégico está na ajuda que 

este dá ao desenvolvimento de projetos de longo prazo, pois auxilia a identificar problemas, 

reduzindo as incertezas e permitindo a adoção de medidas corretivas. 

Para concluir, é importante o entendimento de que a elaboração de cenários 

prospectivos é essencial em ambientes de mudanças, o qual demanda respostas rápidas, 

criativas e inovadoras, como é o caso da área da educação superior.  

3.2 Técnicas de Previsão 

3.2.1 Técnica Delphi 

A técnica Delphi foi desenvolvida no final da década de quarenta por Olaf 

Helmer e Dalkey na empresa Rand Corporation, situada em Santa Mônica, na Califórnia. 

Seu surgimento foi devido a um estudo patrocinado pela força aérea americana, com a 

intenção de ser utilizada em aplicações militares. Somente a partir dos anos sessenta é que 

foi aproveitada em outras situações. 

A denominação Delphi, de acordo com Camargo (2005), foi devido a uma 

homenagem ao Oráculo de Delphos que se encontrava num templo da antiga Grécia. Os 

indivíduos que desejavam saber sobre seu futuro dirigiam-se ao templo para obter suas 

respostas.  



52 
 

Conforme ensina Alexandre (1999), a técnica é bastante útil em situações que 

geram incertezas, pois sua dinâmica busca a obtenção do consenso das pessoas consultadas. 

A intenção maior é permitir a um grupo de indivíduos lidar com problemas complexos. 

Segundo Blois (2006), esta técnica é bastante recomendada quando não se dispõe de dados 

quantitativos ou quando tais dados não têm como ser projetados para o futuro de forma 

segura.  

A técnica Delphi apresenta três características consideradas básicas:  

- número de especialistas: deverão ser selecionados um mínimo de sete e um 

máximo de trinta especialistas. É importante observar que os especialistas não devem se 

reunir. Toda a comunicação deve ser feita por intermédio de um coordenador. 

- número de sessões: recomenda-se o máximo de três sessões de consultas, pois 

se considera que elas serão suficientes para que se obtenha uma convergência de 

pensamentos. Com o início da segunda sessão, cada entrevistado toma ciência do resultado 

da média do grupo. Isso é feito para que avalie a sua posição inicial e, se desejar, possa 

modificá-la. 

- consultas através de questionários: não existe uma forma única de redação dos 

questionários. Estes irão ser tabulados e analisados quando forem devolvidos.  

Para Marcial e Grumbach (2008), trata-se de uma técnica que tem forte poder de 

minimizar os problemas típicos dos grupos, como a pressão da maioria, a personalidade 

dominante, a polarização e os interesses particulares. 

 3.2.2 Técnica de Impactos Cruzados 

A técnica de Impactos Cruzados teve sua primeira referência num trabalho 

desenvolvido por Gordon e Hayward no ano de 1968. Segundo Kato (2005), percebeu-se 

que seria inútil elaborar prováveis futuros caso não se levasse em conta a interação entre 

todas as variáveis. Era, portanto, necessário que fosse criado uma metodologia que fizesse o 

interrelacionamento dos eventos através do cruzamento de probabilidades. O objetivo final 

seria quantificar essas relações.  
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O sentido maior da técnica de Impactos Cruzados é que a ocorrência ou não de 

um evento pode comprometer a probabilidade de ocorrência de um conjunto de outros 

eventos. Quando essa interação é feita, possibilita-se um enfoque mais global, mais de 

acordo com uma visão prospectiva. Somente com este tipo de procedimento é que se pode 

analisar a complexidade de muitos sistemas e as particularidades de seus comportamentos. 

Ponto fundamental nesta técnica é a escolha que é feita sobre um conjunto de 

eventos que caracterizam o problema a ser solucionado. A forma de escolha dessas 

variáveis não obedece a uma ordem rígida, podendo ser feita pelo coordenador da análise.  

Tais eventos comporão uma matriz, que deve ser preenchida utilizando-se uma tabela de 

pesos que permita a atribuição de valores. 

A utilização da técnica de Impactos Cruzados logo em seguida a técnica Delphi, 

conforme ensinam Marcial e Grumbach (2008), faz com que as probabilidades, inicialmente 

obtidas por esta técnica, possam ser modificadas de acordo com o nível de influência que 

cada evento sofra ou exerça sobre os demais. Isso porque a técnica Delphi não considera as 

relações interativas normalmente existentes entre os eventos. Diante do exposto, pode-se 

afirmar que a técnica de Impactos Cruzados complementa com bastante eficiência a técnica 

Delphi, dando uma grande confiabilidade aos valores obtidos por está técnica. 

 3.3 Métodos de criação de cenários 

Vários são os métodos de elaboração de cenários. Dependendo de qual deles 

esteja envolvido, a criação de cenários pode envolver diferentes etapas de trabalho, conter 

menor ou maior grau de detalhamento ou utilizar técnicas auxiliares de previsão, como Delphi 

e Impactos Cruzados. 

Em geral, constatam-se semelhanças no conjunto das características empregadas 

nos métodos. As diferenças, em sua maior parte, concentram-se nas nomenclaturas e nas 

sequências dos procedimentos e não nos princípios adotados pela prospectiva.  

Os quatro principais encontrados na literatura especializada e com base 

conceitual digna de ser mencionada, são: o de Michel Godet, o de Peter Schwartz, o de 
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Michael Porter e o de Raul Grumbach. A seguir, são descritos, de forma resumida, as etapas 

desses métodos. 

3.3.1 O método de Michel Godet 

O francês Michel Godet é professor da disciplina Prospectiva e Planejamento 

Estratégico no conceituado Conservatoire National de Arts et Metiers de Paris. Lá dirige o 

laboratório de investigações em prospectiva, estratégia e organização. Comenta Camargo 

(2005) que, em 1987, Godet publicou o livro Cenários e a administração estratégica que se 

tornou um marco na história dos métodos de criação de cenários prospectivos. Com esta 

publicação, destacou a importância da análise do ambiente interno, mediante a identificação 

de suas forças e fraquezas, e do ambiente externo, por meio do estudo da prospecção das 

ameaças e oportunidades. 

Menciona também Camargo (2005) que o método de Godet se encontra descrito 

em seu Manual de prospectiva estratégica: da antecipação à ação, e compõe-se de seis 

etapas: delimitação do sistema e do ambiente; análise estrutural do sistema e do ambiente, 

retrospectiva e da situação atual; seleção dos condicionantes do futuro; geração de cenários 

alternativos; testes de consistência, ajuste e disseminação, e, finalmente, opções estratégicas e 

planos de monitoração estratégica. 

Inicialmente, o método preocupa-se em delimitar o sistema e o ambiente. Para 

Marcial (1999), a delimitação do sistema é feita tendo em vista o contexto mais restrito, ou 

seja, o horizonte temporal, o objeto que se está estudando, que pode ser um problema interno 

da empresa que envolva grande incerteza e a área geográfica. A intenção desta etapa é definir 

o foco do estudo. No caso do ambiente, observa-se o contexto em que está inserido o sistema.  

Depois disso, conforme Moritz (2004), faz-se a análise estrutural do sistema e do 

ambiente. A primeira coisa é elaborar uma lista de variáveis relevantes e de seus principais 

agentes. A consulta a especialistas é utilizada para a obtenção desta lista. Após a preparação 

desta lista, faz-se uma análise da evolução (análise retrospectiva e da situação atual) desses 

fatores, procurando identificar os fatos que são portadores de futuro. Com o fim dessa análise, 

revisa-se a lista preliminar de variáveis e agentes. Depois, cruzam-se as variáveis para definir 

a influência de umas sobre as outras. Isto é feito mediante uma matriz chamada matriz da 
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análise estrutural. Por meio dela, classificam-se as variáveis como: explicativas, de ligação, 

de resultado e autônomas. Esta é uma etapa importante, pois orientará a redação dos cenários 

obtidos posteriormente. Nesse processo, examinam-se também as estratégias dos agentes. A 

análise sucede por meio da identificação dos agentes mais influentes, o que é obtido por meio 

da matriz atores versus variáveis. 

O resultado final dessas análises são os condicionantes do futuro. Para Marcial e 

Grumbach (2008, p. 97), tais condicionantes são “as tendências de peso, os fatos portadores 

de futuro, os fatores predeterminados, as invariantes e as alianças existentes entre os atores”. 

A partir daqui, de acordo com Blois (2006), realiza-se a análise morfológica, que 

consiste em decompor cada variável explicativa em suas possíveis situações futuras, 

observando as estratégias dos agentes.  

Segundo Camargo (2005), Godet recomenda a utilização do método Smic 

(sistema e matrizes de Impactos Cruzados) para reduzir o número de cenários gerados pela 

análise morfológica. Terminado o método Smic, parte-se para a elaboração dos cenários, o 

que é feito com a descrição coerente das variáveis. Após isso, procede-se a testes de 

consistência dos cenários para saber se alguma variável ou agente se comporta de maneira 

inconsistente com a lógica instituída. Caso se encontrem problemas, são feitos os ajustes 

necessários. A disseminação dos cenários por toda a empresa é ponto fundamental, pois o seu 

conhecimento facilita a elaboração de estratégias.  

Os cenários obtidos serão, finalmente, utilizados pela alta administração na 

elaboração de opções estratégicas e dos planos de monitoração estratégica. 

3.3.2 O método de Peter Schwartz 

Peter Schwartz especializou-se na área de planejamento por cenários quando 

ainda trabalhava na Royal Dutch/Shell, em Londres. Lá chefiou seu departamento de cenários 

estratégicos. Segundo Moritz (2004), o livro A arte da visão de longo prazo: planejando o 

futuro em um mundo de incertezas, divulga a técnica que Schwartz desenvolveu ao longo dos 

vinte anos de serviço na Shell e, posteriormente, na empresa de consultoria que dirige desde 

1988, a Global Business Network (GBN). 
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A técnica de Schwartz, que consiste em planejar de acordo com cenários, compõe-

se de oito etapas: identificação da questão principal; identificação dos fatores-chaves; 

identificação das forças motrizes; ranking por importância das incertezas críticas; seleção das 

lógicas dos cenários; descrição dos cenários; análise das implicações e opções; e, finalmente, 

seleção de indicadores e sinalizadores principais. 

Segundo Marcial e Grumbach (2008, p. 99), Schwartz sugere que “em todas essas 

etapas são sempre levados em consideração os ‘modelos mentais’ dos dirigentes – sua visão 

de mundo, suas preocupações e incertezas”. Abaixo, descrevem-se, com detalhes, as etapas 

desse método. 

Argumenta Camargo (2005) que a primeira etapa do método de Schwartz se 

preocupa em identificar a questão principal. Esta etapa diz respeito à identificação da razão 

que levou a empresa a optar pela construção de cenários alternativos. Nesta questão e em 

todas as etapas seguintes, Schwartz sugere que sejam consultados especialistas internos ou 

externos à empresa. 

Com a definição da questão principal, passa-se a identificar no microambiente as 

principais forças relacionadas com o ramo de negócio da empresa e que tenham ligação com a 

questão específica identificada na etapa anterior. Feito isso, elabora-se uma relação dos 

principais fatores que podem ter repercussão nas decisões a serem tomadas pelos dirigentes da 

empresa, tanto que levem ao êxito como ao fracasso. Revela Camargo (2005, p. 69) que os 

fatores-chave mencionados são “variáveis, fatos e tendências em curso no ambiente, que 

poderão afetar futuramente as decisões que serão tomadas”. Nesse mesmo sentido, explica 

Blois (2006, p. 57) que esses fatores “incluem estudos sobre clientes, fornecedores, 

concorrentes, tamanho do mercado, volatilidade e outros”. 

A próxima etapa visa a estudar o macroambiente com a intenção de identificar as 

forças motrizes. Tais forças são bem mais difíceis de descobrir, mas precisam ser estudadas 

porque podem repercutir na questão principal e nos fatores-chave já determinados. Sobre estas 

forças, Camargo (2005, p. 69) comenta que elas “compreendem as questões ambientais, 

políticas, tecnológicas, econômicas e demográficas”. 
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A etapa quatro pretende identificar dentro das forças motrizes quem é elemento 

predeterminado e o que é incerteza critica. Na concepção de Marcial (1999, p. 63), elementos 

predeterminados são “aqueles que não dependem de qualquer cadeia de eventos, ou seja, sua 

ocorrência parece certa, não importando qual seja o cenário”. É imprescindível apontar as 

variáveis incertas, pois elas têm grande valor na elaboração dos cenários. Segundo Moritz 

(2004, p. 81), Schuwartz recomenda que sejam escolhidas “apenas duas ou três variáveis, 

classificadas como mais incertas e mais importantes para facilitar a identificação da lógica dos 

cenários”.  

A etapa de seleção das lógicas dos cenários é considerada por Moritz (2004) a de 

maior importância, visto que permite dar coerência e dinâmica à criação de cenários. A 

seleção começa pela análise do comportamento das variáveis incertas, as quais serão 

posteriormente posicionadas nos eixos específicos onde os cenários serão descritos. 

Explicando melhor, Marcial e Grumbach (2008, p. 103) anotam que “a meta é terminar 

apenas com alguns cenários, cujas diferenças sejam importantes para os tomadores de 

decisão”. O grande desafio será identificar o enredo que melhor represente a situação a ser 

descrita. Para isso, será preciso testar várias trajetórias.  

Após ter definido às lógicas dos cenários, Marcial (1999) afirma que se inicia a 

descrição de cada um deles. Para tanto, utiliza-se da lista dos fatores e tendências principais 

identificadas nas etapas dois e três. A organização dada a cada cenário será apresentada na 

forma de narrativa, onde serão expostos os acontecimentos que evoluíram durante o período 

de tempo preestabelecido.  

Com o desenvolvimento dos cenários, passa-se a observar suas relações com a 

questão principal, atentando para a consistência dos cenários produzidos. Nesse momento, 

verificam-se as implicações que terão as decisões tomadas e as vulnerabilidades da 

organização. A esse respeito, Moritz (2004, p. 82) anuncia que é preciso “imaginar qual a 

situação da organização em cada um dos mundos descritos pelos cenários e identificar as 

decisões a tomar no caso de ocorrer um determinado enredo”. 

Finalmente, a última etapa, refere-se à definição de indicadores e sinalizadores 

principais. Eles possibilitarão fazer um monitoramento contínuo dos vários cenários obtidos 

com a intenção de saber qual deles se aproxima do curso da história. 
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3.3.3 O método de Michael Porter 

Michael Eugene Porter é professor da Harvard Business School e consultor de 

empresas dos Estados Unidos e internacionais. Com a publicação do livro As vantagens 

competitivas das nações projetou-se para o mundo como especialista em estratégia. Um 

importante fruto de seu trabalho, mencionado por Moritz (2004), foi a concepção, em 1979, 

da análise das indústrias em torno das cinco forças competitivas. Para Porter, tais forças 

devem ser estudadas por serem fatores motores do mercado e importantes fontes de 

incertezas. As cinco forças de Porter são: rivalidade entre os concorrentes; poder negocial dos 

clientes; poder negocial dos fornecedores; ameaça de entrada de novos concorrentes; e, por 

último, ameaça de produtos substitutos. 

O método descrito por Porter utiliza cenários industriais e baseia-se nas cinco 

forças competitivas. Compõe-se de oito etapas: propósito do estudo; estudo histórico e da 

situação atual; identificação das incertezas críticas; comportamento futuro das variáveis; 

análise de cenários e consistência; concorrência; elaboração das histórias de cenários; e, por 

último, elaboração das estratégias competitivas. 

Conforme Blois (2006), o estudo inicia com a identificação de seus propósitos, de 

seu histórico e da situação da estrutura da indústria atualmente.  

No segundo momento, busca-se determinar as incertezas na indústria. Sobre esta 

etapa, Marcial e Grumbach (2008) comentam que Porter sugere uma sequência de passos para 

ajudar no reconhecimento das fontes de incertezas, sendo o primeiro deles a elaboração de 

uma lista de variáveis que poderão ter impacto sobre a indústria num futuro próximo.  

Após a elaboração da lista, Marcial (1999) indica que o próximo passo é a 

depuração das variáveis constantes e as predeterminadas. Variáveis constantes são as que 

raramente são objeto de modificações e predeterminadas são as variáveis sujeitas a mudanças, 

mas que, em sua maior parte, são previsíveis. Como para a elaboração dos cenários se 

utilizam somente as variáveis onde existem grandes incertezas, faz-se necessário checar quais 

são essas variáveis. Para isso, especialistas podem ser consultados. Depois, dividem-se essas 

variáveis em dependentes e independentes. As variáveis ditas incertas independentes são 

classificadas por ordem de importância. Em cada uma dessas variáveis é preciso identificar os 
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diversos comportamentos futuros possíveis. O resultado final é a obtenção de cenários 

diversos. 

Em seguida, Moritz (2004) argumenta que é necessário testar a consistência 

desses cenários mediante análise mais profunda. Somente os considerados consistentes é que 

serão aproveitados. Dessa forma, reduzir-se-á bastante o número de cenários. Posteriormente, 

deve-se descobrir quem são os concorrentes e quais os seus prováveis comportamentos em 

cada cenário. 

Por fim, Kato (2005) argui que devem ser elaboradas as histórias de cada cenário, 

por meio dos quais é que se organizarão as estratégias competitivas da empresa. 

3.3.4 O método de Raul Grumbach 

Esse método surgiu em 1996, por intermédio da iniciativa de Raul Grumbach. 

Para Franco (2007), Grumbach foi um dos pioneiros no emprego de métodos de construção de 

cenários no Brasil. Blois (2006) anota que o início se deu quando Grumbach realizava estudos 

avançados de desenvolvimento de cenários prospectivos na Espanha. Lá percebeu que a 

maioria dos métodos partia da matriz SWOT (força, fraqueza, oportunidade e ameaça) para 

estabelecer determinadas posições estratégicas para as organizações. Entendia ele que isto era 

insuficiente, que também era necessário se estabelecerem cenários futuros. 

Em 1997, Grumbach escreveu o livro Prospectiva: a chave para o planejamento 

estratégico, no qual apresentou os conceitos de seu método de forma consolidada. 

Diferentemente das outras ferramentas de criação de cenários, sua metodologia se encontra 

informatizada por meio dos softwares Puma e Lince.  

A estrutura administrativa do método Grumbach é definida por Marcial e 

Grumbach (2008) mediante três agentes: o decisor estratégico, o grupo de controle e os 

peritos. 

O decisor estratégico é o responsável pelas decisões da empresa (presidente, 

diretor ou gerente). É quem trará as questões a serem examinadas. O grupo de controle é 

formado por profissionais internos da empresa, quase sempre assessorados por consultores 
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externos. A ele é dado o encargo da análise interna, do diagnóstico externo e da elaboração de 

cenários prospectivos. Outra de suas funções é a escolha dos três cenários para serem 

descritos. Os peritos são pessoas detentoras de notório saber, normalmente externos à 

empresa, convidados a emitir opiniões sobre assunto específico.  

O Método Grumbach está dividido, segundo Cortez (2007), em quatro fases, que 

se apresentam numa sequência lógica de atividades: identificação do sistema, diagnóstico 

estratégico, visão estratégica e, por último, consolidação. 

Segundo Marcial (1999), a primeira fase trata da identificação do sistema. Nela é 

feita a verificação do seu histórico, do seu negócio, de sua missão, de sua visão, dos seus 

fatores críticos de sucesso, da política que norteia suas ações, dos objetivos que pretende 

alcançar, de suas estratégias e de metas. 

A segunda diz respeito ao diagnóstico estratégico do sistema e do ambiente. Com 

relação ao sistema, informa Blois (2006) que o método faz uma análise organizacional, uma 

análise de processos e uma análise de recursos humanos, materiais, financeiros e tecnológicos 

disponíveis na empresa. Com esse diagnóstico, obtêm-se os pontos fortes e fracos da empresa. 

Quanto ao ambiente é efetuada uma análise retrospectiva e atual, observando o 

comportamento de variáveis diversas, como políticas, econômicas, tecnológicas etc, bem 

como a estratégia dos diversos agentes envolvidos, como clientes, governo, fornecedores, 

entre outros. Ao final dessas análises, a instituição disporá de um conjunto de fatos portadores 

de futuro. 

A terceira fase do método cuida da visão estratégica e está dividida, segundo 

Franco (2007), em três etapas: visões do presente, do futuro e a análise de medidas e gestão de 

resistências.  

Para Marcial e Grumbach (2008), o estudo da visão do presente pretende preparar 

novas medidas, de curto e médio prazo, tomando por base a fase anterior. Nesse momento, 

são interpretados os fatos portadores de futuro do sistema e do ambiente. O resultado desta 

etapa é o levantamento de prováveis ações a empreender no presente, voltadas para 

ocorrências já em curso. 
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A visão de futuro tem por finalidade a elaboração de cenários prospectivos com 

base em medidas de médio e longo prazo. Nesta etapa, são identificados os eventos futuros. 

Comenta Camargo (2005) que, durante o processo, aplicam-se duas técnicas - Delphi e 

Impactos Cruzados. Neste momento, especialistas são utilizados para opinar sobre questões 

específicas. No final da utilização dessas técnicas, são gerados e interpretados diferentes 

cenários prospectivos. Alguma inconsistência que, porventura, venha a aparecer nos cenários 

será corrigida pelo grupo de controle. 

A última etapa, análise e gestão de resistências, segundo Cortez (2007), visa à 

avaliação conjunta das medidas elaboradas nas duas etapas anteriores e à incorporação, se 

necessário for, de algumas outras.  

A fase final é a da consolidação das medidas. Argumenta Moritz (2004) que é, na 

realidade, uma revisão das medidas da fase inicial, já transformadas em novas medidas. É 

uma fase dinâmica, pois com o passar do tempo novos fatos surgem, impactando os eventos e 

fazendo surgir mais cenários, o que levará a uma nova análise de medidas e a uma nova 

consolidação. 

No próximo capítulo, será discutido o instrumento proposto.  
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4 INSTRUMENTO PROPOSTO 

O procedimento adotado para a edificação do instrumento de construção de 

cenários utilizou-se de três caminhos. 

O primeiro preocupou-se em identificar uma bibliografia sobre cenários 

prospectivos. Para tanto, foram utilizados trabalhos de Cuhls e Grupp (2001), Porto e Regnier 

(2003), Valdez (2007), Zarur (2005), entre outros. 

O segundo buscou encontrar na literatura possíveis estudos sobre métodos que 

lidam com desenvolvimento de cenários prospectivos. Entre os trabalhos encontrados que 

auxiliaram na fundamentação da pesquisa estão o de Bensussan (1994), Moritz (2004), Santos 

(2004), Kato (2005), Camargo (2005), Blois (2006), Cortez (2007), Franco (2007), Marcial 

(1999), Mendonça (2005), Zarur (2005), Marcial e Grumbach (2008), entre outros. 

Finalmente, o terceiro centrou-se em realizar investigações por fontes estatísticas 

atualizadas, como, por exemplo, o material produzido pelo INEP, com a intenção de conhecer 

o panorama passado e atual do ensino superior no Brasil. Afora este estudo, auxiliaram no 

desenvolvimento desta etapa os trabalhos de Andrich (2006), Chaimovich (2006), Corbucci 

(2007), Empinotti (2007), Minto (2006), Schwartzman (2001), Veiga e Castanho (2000), entre 

outros. Dessas avaliações foram retirados os fatos portadores de futuro. 

De posse desses conhecimentos, pode-se desenvolver o instrumento proposto.  

4.1 Natureza da pesquisa 

As pesquisas podem ser classificadas em qualitativas e quantitativas. Ensina 

Mattar (1993) que a pesquisa qualitativa tem por objetivo identificar a presença ou ausência 

de algo e os dados são coletados por meio de entrevistas individuais ou em grupo, enquanto a 

quantitativa busca medir o grau em que algo está presente e os dados são colhidos com base 

num grande número de respostas. 

Para este estudo, a pesquisa efetuada é de natureza qualitativa, a qual, na reflexão 

de Alexandre (1999), tem por objetivo enfatizar a perspectiva da pessoa que está sendo 
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entrevistada. O uso deste tipo de análise ocorreu em razão de suas características se 

identificarem com as necessárias à elaboração do método proposto. O propósito maior é 

estabelecer uma sistemática (estrutura metodológica) que permita ser aplicada de maneira 

rápida e eficiente na obtenção de informações futuras em cenários prospectivos para o ensino 

superior, utilizando o Método Grumbach, no horizonte temporal de 2010 a 2020.  

Quanto aos objetivos, esta pesquisa é de natureza explicativa. Para Gil (2002), a 

pesquisa explicativa procura identificar os fatores que causam ou colaboram para a ocorrência 

dos fenômenos. Nela, parte-se de conhecimentos para obtenção dos resultados pretendidos.  

4.2 Coleta de dados 

As informações utilizadas na pesquisa partiram de dois grupos distintos: os 

alcançados pela pesquisa de campo e os obtidos por meio de consultas bibliográficas. 

A pesquisa de campo, segundo entendimento de Campos (2008, p. 114), é “aquela 

que a fonte de dados é desconhecida e será levantada através de busca diretamente no 

universo do estudo”. Para ele existem três instrumentos que podem ser utilizados: o 

questionário, a entrevista e a observação. Esta pesquisa utilizou-se do questionário para que 

seus propósitos fossem atingidos. 

Para a realização da pesquisa de campo, utilizou-se a pesquisa bibliográfica como 

fundamentação conceitual e teórica. Na lição de Carvalho (1989), a pesquisa bibliográfica 

utiliza apenas as referências bibliográficas disponíveis como fonte de dados, possibilitando o 

alargamento do campo de estudo sobre os assuntos sob busca. 

Com base no método escolhido, o Método Grumbach, o instrumento de coleta de 

dados adotado na procura de campo foi o questionário autoadministrado. Para Alexandre 

(1999), nesse tipo de questionário, as perguntas, apresentadas diretamente pelo pesquisador, 

são feitas de forma objetiva, com um número fixo de respostas préestabelecidas e escolhidas 

conforme o entendimento do perito. Dois tipos de questionários foram adotados: o 

questionário próprio para a técnica Delphi e outro a ser aplicado posteriormente, dependendo 

do resultado do primeiro, para a técnica de Impactos Cruzados. Cada questionário guarda 
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particularidade própria, conforme descrito no Método Grumbach. O emprego dessas duas 

fontes de dados é responsável pela significância e confiabilidade dos resultados do estudo.  

4.3 O instrumento proposto 

O instrumento proposto deriva da fase três (visão estratégica) do Método 

Grumbach apresentado no capítulo três. A etapa ‘visão de futuro’ desta fase foi utilizada, com 

as devidas adaptações, pelo fato de ser a parte do método que trata da elaboração de cenários 

prospectivos. Portanto, não será utilizado o Método Grumbach em sua totalidade, mas parte 

dele. 

A estrutura está dividida em quatro partes. A primeira refere-se ao problema que 

precisa ser solucionado, ou seja, saber como um método de criação de cenários prospectivos 

poderia constituir ferramenta auxiliar para os formuladores de políticas públicas na área do 

ensino superior.  

A segunda parte diz respeito à pesquisa bibliográfica a ser empreendida sobre 

ensino superior brasileiro e que será a base da elaboração dos fatos portadores de futuro. Para 

tanto, devem ser pesquisadas bibliografias referentes à evolução do ensino superior no Brasil, 

procurando sempre identificar situações que acenem tendências futuras. 

A terceira trata das pesquisas de campo com a utilização da técnica Delphi e da 

Matriz de Impactos Cruzados, finalizando com a criação de cenários. Esta parte está dividida 

em catorze etapas, quais sejam: definir os especialistas; definir os fatos portadores de futuro; 

definir as questões a serem aplicadas; definir o instrumento de coleta de dados para a primeira 

aplicação da técnica Delphi; agrupar os resultados da primeira aplicação da técnica Delphi; 

definir o instrumento de coleta de dados para a segunda aplicação da técnica Delphi; agrupar 

os resultados da segunda aplicação da técnica Delphi; definir os eventos com as melhores 

características; definir o instrumento de coleta de dados para a aplicação da técnica de 

Impactos Cruzados; elaborar a tabela de Impactos Cruzados Medianos; elaborar o gráfico de 

motricidade e dependência; elaborar a tabela dos cenários resultantes da aplicação do gráfico 

de motricidade e dependência; apresentar a tabela dos cenários selecionados; e, finalmente, 

discutir os resultados. Cada etapa foi definida tendo por base o Método Grumbach. 
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A última parte é a da conclusão do trabalho. Nela, revelam-se onde os objetivos 

da pesquisa foram atingidos.  

A seguir, apresenta-se discriminada a parte que trata das etapas do 

desenvolvimento do instrumento proposto. 

4.4 Etapas do instrumento proposto 

4.4.1 Definir os especialistas para aplicação da técnica Delphi 

A primeira atitude tomada foi definir quem seriam os peritos que preencheriam os 

questionários. Em decorrência das específicas características do objeto abordado na pesquisa, 

no caso, o ensino superior brasileiro, deu-se preferência a especialistas integrantes do 

magistério superior, com titulação de doutor e da área da educação, bem como autoridades 

políticas com cargo de direção em alguma comissão de educação legislativa estadual ou 

federal. 

O convite aos peritos para participar da pesquisa foi feito mediante contato 

pessoal. Durante um período de duas semanas, aproximadamente, foram feitas as consultas e 

combinadas as adesões. No total foram convidados 24 peritos com as características 

mencionadas, mas somente vinte e um se comprometeram com todas as etapas.  

Por se tratar de questionário préestruturado foi explicado, em cada contato com os 

especialistas, além dos objetivos da pesquisa, o fato de que, se concordassem, seriam 

novamente consultados mais duas vezes, conforme exige o Método Grumbach. Nesse 

momento, assegurou-se aos respondentes que suas identidades teriam caráter sigiloso bem 

como o das instituições em que trabalham, se assim desejassem, e que suas informações 

seriam utilizadas tão somente para a pesquisa em andamento. 

Por questões técnicas, inerentes a técnica Delphi, foi solicitado a cada participante 

que evitassem eventuais interações durante o desenvolvimento do trabalho para eludir 

interferências que pudessem distorcer a qualidade das informações coletadas. 
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Em razão da previsível dificuldade para agendar uma reunião com o grupo de 

peritos, ou por exercerem outros cargos ou por lecionarem em outras instituições de ensino 

superior, optou-se por efetuar as consultas mediante contatos individuais.  

Os problemas relacionados com a falta de tempo dos peritos para responder aos 

questionários foram superados com o acréscimo do intervalo de duas semanas proposto pelo 

Método Grumbach para aplicação da técnica Delphi e da Matriz de Impactos Cruzados.  

Quanto à escolha do local e horário das consultas, foi levada em consideração a 

conveniência dos especialistas, em razão de seus locais de trabalho e horários de atividades 

serem bastante diversos.  

Importante é mencionar que os peritos foram advertidos de que suas opiniões 

deveriam levar em consideração a possibilidade de haver mudança de rumo na condução da 

economia durante o horizonte temporal determinado e, portanto, na forma de gerenciar o 

ensino superior.  No final da técnica Delphi, poder-se-á ter uma visão de qual rumo os peritos 

escolheram como provável para o desenvolvimento dos acontecimentos políticos e, 

consequentemente, do ensino superior no País. 

4.4.2 Definir os fatos portadores de futuro  

Depois de identificados os peritos, foram estabelecidos os fatos portadores de 

futuro.  

Nesta etapa, a revisão bibliográfica sobre ensino superior foi de fundamental 

importância para defini-los. Para determiná-los, teve-se em mente a noção de que tais fatos, 

muito embora pareçam sem significância por suas dimensões no presente, são sinalizadores de 

uma possível realidade que poderá se desenvolver no futuro. Para Marcial e Grumbach (2008, 

p. 133), esses fatos são “sementes importantes a serem identificadas durante os estudos de 

futuro, principalmente nos processos de construção de cenários, pois determinam sua lógica, e 

sinalizam a existência de outras sementes”.  

Foram identificados quinze fatos portadores de futuro, cada um deles focando um 

importante aspecto do ensino superior brasileiro. 
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4.4.3 Definir as questões a serem aplicadas com os especialistas 

Neste momento, estabeleceu-se o horizonte temporal da pesquisa. Lembra Blois 

(2006, p. 97) que Grumbach recomenda “que os cenários não tenham um horizonte temporal 

inferior a cinco anos”. Nesse sentido, Marcial e Grumbach (2008, p. 50) assinalam que “essa 

limitação está relacionada com o objetivo principal dos cenários - auxiliar na definição das 

estratégias da empresa -, o que exige uma abordagem de longo prazo”.  

Para esta pesquisa, determinou-se como horizonte temporal um período de dez 

anos, iniciando em 01 de janeiro de 2010 e terminando em 31 de dezembro de 2020. Esse 

tempo foi adotado em função de dois aspectos: o primeiro é que as mudanças na área do 

ensino superior no Brasil ocorrem muito lentamente, necessitando, portanto, de um lapso 

razoavelmente longo para que aconteçam; o segundo é que este mesmo período é utilizado 

pelo Ministério da Educação como horizonte temporal para a validade do Plano Nacional de 

Educação (PNE), onde são feitos diagnósticos e estabelecidos diversos objetivos e metas para 

a educação no Brasil. Portanto, os peritos deverão opinar sobre cada um dos eventos dentro do 

horizonte temporal de dez anos. 

Posteriormente, mediante a demarcação dos fatos portadores de futuro, foram 

levantadas as questões (eventos) a serem levadas aos especialistas para que estes opinem e 

contribuam com o objetivo do trabalho. 

Eventos, neste contexto, são as prováveis ocorrências que podem vir a causar 

impactos significativos sobre o objeto de estudo. 

Os eventos preliminares, levados aos especialistas, foram elaborados levando-se 

em conta algumas características sugeridas pelo Método Grumbach, quais sejam: não existir 

eventos mutuamente excludentes; quantificar os eventos de maneira matemática, sempre que 

isso for possível, ou subjetivamente; evitar questões na forma negativa como, por exemplo, 

“probabilidade de que não ocorra...”; não emitam juízo de valor; e, por fim, devem aparecer 

como variáveis binárias, ou seja, ou ocorrerá ou não ocorrerá. 
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O número de questões foi estabelecido conforme o próprio método recomenda, ou 

seja, quinze eventos na etapa da aplicação da técnica Delphi e dez na etapa da técnica de 

Impactos Cruzados.  

Explica Camargo (2005, p. 111) que “a primeira vista pode parecer que quanto 

mais eventos, maior a sensibilidade da pesquisa. Na verdade, o excesso de tópicos aumenta a  

complexidade do trabalho dos participantes e demanda muito tempo”. 

Isso acontece porque, caso sejam utilizados valores maiores do que o citado, fica 

inviável a análise posterior pelos peritos dos milhões de dados obtidos. A razão é que o 

número de combinações de eventos (2n) tem relação com a quantidade de cenários. Por 

exemplo, se forem utilizados dez eventos (n igual a dez), serão produzidos mil e vinte e 

quatro cenários. Se forem utilizados vinte e cinco eventos, serão gerados trinta milhões de 

cenários. O software Puma (Pointwise Unconstrained Minimization Approach), versão 4.0, 

desenvolvido pela Brainstorming – Assessoria de Planejamento e Informática Ltda., é que 

processará esse grande número de combinações.  

4.4.4 Definir o instrumento de coleta de dados e as instruções de preenchimento para a 

primeira aplicação da técnica Delphi 

Tendo escolhido a lista dos quinze eventos preliminares, elaborou-se o 

instrumento de coleta de dados indicado pelo Método Grumbach. Ele é composto de quatro 

colunas que foram respondidas tendo em vista o horizonte temporal estabelecido. A primeira 

é a coluna dos eventos. As outras três são: a coluna das probabilidades de ocorrência dos 

eventos, a das pertinências (importâncias) e a da autoavaliação dos peritos. 

A coluna de probabilidade é aquela na qual o perito deverá opinar sobre sua 

crença na possibilidade de ocorrência de cada um dos eventos dentro do horizonte 

temporal de dez anos. Esta opinião deverá ser manifestada pela atribuição de um valor, 

único, entre 0% e 100% (vide tabela 19). 
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Tabela 19 – Correspondência entre ocorrência do evento e probabilidade 
Ocorrência do evento Probabilidades (%) 

Certa 100 
Quase certa Entre 81 a 99 

Muito provável Entre 61 a 80 
Provável Entre 41 a 60 

Pouco provável Entre 21 a 40 
Improvável Entre 1 a 20 
Impossível 0 

Fonte: Marcial e Grumbach (2008). 

A coluna de pertinência é aquela na qual o perito deverá optar sobre a 

importância do evento em relação ao tema que está sendo estudado, atribuindo números de 

acordo com a escala da tabela 20. Ela independe da probabilidade. 

Tabela 20 – Correspondência entre pertinência e grau 
Pertinência        Grau 

Altíssima 9 
Muito alta 8 
Bem alta 7 

Alta 6 
Média 5 
Baixa 4 

Bem baixa 3 
Muito Baixa 2 
Baixíssima 1 

Fonte: Marcial e Grumbach (2008). 

A coluna de autoavaliação é aquela na qual o perito deverá realizar uma 

autoavaliação acerca do seu grau de conhecimento sobre cada evento, isoladamente, 

atribuindo valores, conforme a tabela 21. 

Tabela 21 – Correspondência entre autoavaliação e grau 
Autoavaliação Grau 

Considera-se conhecedor do assunto 9 
Seu conhecimento decorre de atividade que exerce atualmente 8 
Seu conhecimento decorre de atividade que exerceu e se mantém atualizado Entre  

6 ou 7 
Seu conhecimento decorre de leituras, por livre iniciativa 5 
Seu conhecimento decorre de atividades que exerceu e não está atualizado Entre  

3 ou 4 
Seu conhecimento decorre de leituras, por livre iniciativa, e não está atualizado 2 
Tem conhecimento apenas superficial do assunto 1 

Fonte: Marcial e Grumbach (2008). 
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Junto com o instrumento de coleta de dados, apresentado na tabela 22, foram 

anexados uma carta de apresentação (Apêndice A) e um documento (Apêndice B) contendo as 

informações necessárias para o preenchimento do questionário.  
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4.4.5 Agrupar os resultados da primeira aplicação da técnica Delphi  

Depois de recebidas as respostas da primeira consulta, iniciou-se o processamento 

dos dados no software Puma com o propósito de ser gerada a segunda tabela da técnica 

Delphi. 

4.4.6 Definir o instrumento de coleta de dados e as instruções de preenchimento para a 

segunda aplicação da técnica Delphi 

O instrumento de coleta de dados para a segunda aplicação da técnica Delphi foi 

produzido por intermédio do programa Puma 4.0. Para cada especialista, ele criou um 

documento PDF contendo os valores médios das probabilidades e das pertinências e espaços 

em branco ao lado desses valores para que cada um dos peritos, se considerasse conveniente, 

alterasse suas opiniões originais que estavam representadas nas colunas probabilidade e 

pertinência individuais. Era também possível ser alterada a coluna com o resultado médio das 

autoavaliações (vide tabela 23). 

Posteriormente, emitiu-se um novo documento (Apêndice C) aos peritos, 

explicando-lhes que tinham uma oportunidade de rever suas sugestões e que tal procedimento 

visava a obter uma convergência de opiniões.  
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4.4.7 Agrupar resultados da 2ª aplicação da técnica Delphi  

Com o recebimento das respostas da segunda consulta, e não tendo havido 

nenhuma alteração por parte dos especialistas, deu-se por encerrada a técnica Delphi. 

4.4.8 Definir os eventos com as melhores características  

Com o fim da aplicação da técnica Delphi, partiu-se para definir os eventos com 

as melhores características. O software Puma 4.0, após o processamento dos dados, 

apresentou os dez eventos com as maiores pertinências médias. Tais eventos serão 

posteriormente utilizados para a aplicação da técnica de Impactos Cruzados. 

Os eventos foram apresentados junto com a probabilidade média, a pertinência 

média, a autoavaliação média e o desvio-padrão.  

Informa Camargo (2005, p. 116) que desvio-padrão é “um número que mede a 

dispersão das respostas dos peritos em torno da média das probabilidades. Assim, quanto 

menor o desvio padrão, maior o consenso entre os peritos quanto ao valor da probabilidade 

média”. Nesse sentido, explica Blois (2006, p. 97) que o “Método Grumbach considera que 

um desvio-padrão igual ou menor que vinte indica razoável grau de confiança na 

probabilidade média calculada para um determinado evento”. 

4.4.9 Definir o instrumento de coleta de dados e as instruções de preenchimento para a 

aplicação da técnica de Impactos Cruzados 

Consoante a expressão de Valdez (2007, p. 148), a Matriz de Impactos Cruzados 

foi desenvolvida para suprir à carência de “diversas técnicas de previsão, como Delphi, a 

análise morfológica e o brainstorming, que não consideram as relações existentes entre as 

diversas variáveis em estudo, projetando-as de forma isolada”. 

No Método Grumbach, o emprego da técnica Delphi é complementado, 

aplicando-se a técnica de Impactos Cruzados. No primeiro caso, os peritos analisam os 

eventos individualmente. No segundo, eles estudam os eventos relacionando-os entre si, ou 

seja, relatam o que as ocorrências individuais de cada um dos eventos desempenham sobre as 
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probabilidades de ocorrência dos demais. Supre, desta forma, a lacuna na técnica Delphi, que 

não considera a interação dos eventos. 

Uma das características do Método Grumbach é a existência de uma relação entre 

os peritos que participam da técnica Delphi e os que tomam parte na técnica de Impactos 

Cruzados. Assim, os mesmos especialistas que participaram das duas consultas da técnica 

Delphi foram os mesmos convidados a emitir suas opiniões na técnica de Impactos Cruzados. 

A Matriz de Impactos Cruzados, representada na tabela 25, é formada da 

intersecção de colunas e linhas. Dez eventos preenchem o número de linhas e igualmente os 

mesmos dez eventos estão presentes nas dez colunas que fazem o cruzamento. Os espaços 

vazios da intersecção foram preenchidos pelos peritos, conforme convenção determinada pelo 

Método Grumbach.  

Os dez eventos selecionados no item 5.2.8 foram os que integraram o mapa de 

Impactos Cruzados. 

Acompanhado do instrumento de coleta, seguiu anexo um documento (Apêndice 

D) dirigido aos peritos com a explicação do preenchimento da referida matriz.  

Para que esse preenchimento estivesse conforme o método proposto, foi explicado 

aos peritos que eles deveriam ter sempre em mente a ideia de que se trata de um estudo sobre 

o ensino superior no ano de 2020 e, por conta disso, deveriam se posicionar neste período 

para responder às questões. 

Ponto fundamental é o fato de que o preenchimento dos espaços vazios da 

intersecção da matriz pelos especialistas deve seguir uma ordem específica de leitura dos 

eventos. Assim, os eventos devem ser lidos da seguinte forma: Se o evento “i” (coluna) 

ocorrer, é certo que o evento “j” (linha) ...  

Como exemplo foi levado ao conhecimento do especialista o caso seguinte: 

Se ocorrer o Evento 1 (1ª coluna), o Evento 2 (2ª linha): ...? 
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 Caso o perito escolhesse será objeto de Forte Aumento deveria colocar no espaço 

correspondente a intersecção da 1ª coluna com a da 2ª linha a sigla (FA) ou o grau (+3).  

Os valores colocados na matriz foram colhidos pelos especialistas da seguinte 
tabela:  

 

Tabela 24 – Correspondência entre os impactos e as iniciais/grau 

Impactos Iniciais Grau 
Também Ocorrerá 
Será objeto de Aumento Muito Forte 
Será objeto de Forte Aumento 
Será objeto de Moderado aumento 
Será objeto de Pouco Aumento 
Não Altera 
Será objeto de Redução Fraca 
Será objeto de Redução Suave 
Será objeto de Redução Forte 
Será objeto de Redução Muito Forte 
Não Ocorrerá 

O 
AMF 
FA 
MA 
PA 
NA 
RF 
RS 
RF 

RMF 
NO 

+5 
+4 
+3 
+2 
+1 
0 
-1 
-2 
-3 
-4 
-5 

Fonte: Adaptado de Marcial e Grumbach (2008). 

Na tabela da Matriz de Impactos Cruzados do Método Grumbach, 

originariamente, são encontrados somente os pesos para que os peritos preencham os espaços 

vazios. No início das consultas, no entanto, detectou-se certa resistência ao preenchimento da 

matriz conforme o método sugere e, por conta disso, foi feito o acréscimo das iniciais das 

palavras. Posteriormente, para os que optaram por utilizar as iniciais das palavras, foi feita a 

conversão para os pesos, retornando-os à forma com que serão utilizados no software Puma. 

Esta opção dada aos peritos para que utilizassem no lugar dos graus as letras 

iniciais das palavras aconteceu em razão do pouco contato de tais profissionais, notadamente 

professores da área da educação, com pesquisas com números.  
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4.4.10 Elaborar a tabela Matriz de Impactos Cruzados Medianos 

 Após o preenchimento das matrizes pelos peritos e seu posterior 

processamento, o software Puma produziu uma matriz única chamada de Impactos Cruzados 

Medianos. Sua importância está em ampliar o grau de confiança obtido pela técnica Delphi, 

pois interliga todos os eventos.  

A tabela originada pelo software apresenta dois novos conceitos que serão 

utilizados quando da discussão dos resultados: o de Motricidade e o de Dependência. Para 

Cortez (2007, p. 189), tais conceitos “são os melhores parâmetros para a verificação das 

conseqüências das ações no presente”. Eles dizem respeito à capacidade de cada evento estar 

associado aos demais e são obtidos pela soma modular (sem levar em conta os sinais [+] e [-]) 

dos valores dos impactos medianos constantes da matriz.  

O primeiro indica o quanto um evento tem capacidade de influenciar as 

probabilidades de ocorrência dos demais. O segundo indica o quanto a probabilidade de 

ocorrência de um evento tem capacidade de receber influência dos demais. 

 

Figura 3 – Matriz de Impactos Cruzados Medianos 
Fonte: Pesquisa direta. 

Observando a figura 3, nota-se que o valor de número 3 existente na intercessão 

do evento 2 (vertical) com o evento 5 (horizontal), indica a influência que o evento 2 exerce 

sobre o evento 5. Na continuidade desse entendimento, a soma de todos os valores na vertical, 
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no caso, o valor 22, indica o total de influência que o evento 2 tem sobre os demais eventos. 

Assim, quanto maior for o valor da Motricidade de um evento, maior será a influência que 

este evento exercerá sobre os outros.  

Raciocínio semelhante cabe para a coluna de Dependência. Somente que neste 

caso, o evento 5 estará é recebendo influência do evento 2. Por exemplo, observando 

novamente a figura 3, nota-se que o valor de número 3 existente na intercessão do evento 2 

(na vertical) com o evento 5 (na horizontal) indica a influência que o evento 5 recebe do 

evento 2. Dessa forma, a soma de todos os valores na horizontal, no caso, o valor 31, indica o 

total de influência que o evento 5 recebe dos demais eventos. Assim, quanto maior for o valor 

da Dependência de um evento, maior ser a influência que este evento recebe dos outros. 

4.4.11 Elaborar o gráfico de Motricidade versus Dependência  

O software também permite um refinamento da Matriz de Impactos Cruzados 

Medianos, ensejando uma representação chamada de gráfico de Motricidade versus 

Dependência, onde o eixo da ordenada corresponde à Motricidade e o eixo da abscissa à 

Dependência. O gráfico faz divisão dos dez eventos nos quatro quadrantes que aparecem no 

plano. Por seu intermédio, identifica-se que tipo de evento se está trabalhando, se de ligação, 

explicativo, autônomo ou de resultado. Para Cortez (2007, p.43), “essa classificação orientará 

a descrição do comportamento das variáveis durante a redação dos cenários”. 

O ponto médio tanto das Dependências como das Motricidades é produzido pelo 

software e calculado pela divisão do maior valor do respectivo vetor por dois. A figura 4 traz 

os quatros quadrantes que fazem a divisão dos eventos: 
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Figura 4 – Gráfico de Motricidade versus Dependência 
Fonte: Pesquisa direta. 

Cada quadrante observado no gráfico de Motricidade versus Dependência tem as 

características delineadas na sequência. 

No Quadrante I, encontram-se altos valores de motricidade (influência) e baixos 

de dependência, representando as variáveis explicativas. Portanto, são variáveis com grande 

capacidade de exercerem influência e pouca capacidade de receberem. Estas têm como 

atributo condicionar o restante do sistema. São consideradas variáveis muito importantes. 

No Quadrante II, encontram-se os valores máximos de Motricidade e de 

Dependência, representando as variáveis de ligação do sistema. Estas interligam as variáveis 

explicativas com as variáveis de resultado. Importante é notar que são muitas motrizes  

(influentes), mas também muito dependentes, possuindo, portanto, natureza instável. Para 

Marcial (1999, p. 58), “qualquer ação sobre elas terá repercussões sobre as outras e um efeito 

de retorno sobre si própria que virá ampliado ou atenuado em função da impulsão inicial”. Por 

sua vez, Blois (2006, p. 101) acrescenta que “sobre esses eventos devem recair maior atenção, 

visto que representam as incertezas críticas que irão determinar o futuro do sistema em 
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estudo”. Para finalizar, Valdez (2007, p. 148) comenta que tais variáveis  “dependem muito 

da dinâmica viva dos atores”.  

No Quadrante III, encontram-se baixos valores de Motricidade e de Dependência, 

representando as variáveis autônomas. Por não terem capacidade de influenciar e de sofrerem 

influência, elas não constituem determinantes para o sistema, podendo ser excluídas da 

descrição dos cenários sem maiores consequências. Camargo explica (2005, p. 123) que “a 

baixa probabilidade e a pequena pertinência representam pequenos problemas, devendo ser 

somente gerenciados e administrados no caso de sua ocorrência”. 

No Quadrante IV, encontram-se valores baixos de Motricidade e altos de 

Dependência. Por serem variáveis com baixa capacidade de influenciarem outros eventos e 

grande capacidade de receberem influência, suas variáveis são conhecidas como de resultado 

e isso porque são explicadas pelas variáveis explicativas ou de ligação. Esclarece Camargo 

(2005, p. 123) que são variáveis “com menor probabilidade de ocorrer”. 

Durante a discussão dos resultados este gráfico torna-se de fundamental 

importância, já que relaciona todas as variáveis do sistema.  

4.4.12 Apresentar os cenários resultantes da aplicação do gráfico de Motricidade versus 

Dependência 

Após a aplicação do gráfico de Motricidade versus Dependência, partiu-se para a 

elaboração de todos os cenários possíveis.  

O software processou os eventos resultantes e ocasionou uma tabela onde os 

cenários foram organizados segundo as probabilidades relativas de ocorrência. Na realidade, o 

que se visualizou foi o cone de futuro, mencionado no item 3.1. 

Na estrutura da tabela, constam duas informações: o percentual de probabilidade 

relativa de ocorrência de cada um dos eventos e a indicação da ocorrência ou não dos eventos 

em cada cenário, mediante os termos “ocorre” e “não”. 
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O cenário com a maior probabilidade de ocorrer em relação aos outros é 

exatamente o que obteve a maior probabilidade relativa e será, segundo o Método Grumbach, 

necessariamente, um dos escolhidos para ser descrito. 

4.4.13 Elaborar a tabela dos cenários selecionados 

Após o estabelecimento de todos os cenários possíveis, foi possível escolher três 

para serem posteriormente descritos. O Método Grumbach recomenda que tais cenários 

tenham características distintas uma das outras. A intenção desta recomendação é oferecer 

uma visão diferente para cada situação tratada e com isso possibilitar o aumento da percepção 

sobre certas circunstâncias que possam vir a ocorrer na área do ensino superior. Com isso, os 

gestores podem dirigir suas ações para que ocorra o melhor cenário e pelejar para que o 

menos favorável não aconteça.  

4.4.14 Discutir os resultados da pesquisa 64 

Com o fim do processamento de todos os dados e apresentados os cenários a 

serem descritos, foi feita a discussão dos resultados da técnica Delphi, da Matriz de Impactos 

Cruzados, do gráfico de Motricidade versus Dependência e, por último, da tabela dos cenários 

selecionados. 

A seguir, encontra-se um resumo de todos os pontos tratados neste capítulo. 
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5 APLICAÇÃO DO INSTRUMENTO PROPOSTO 60  

A fase de planejamento da pesquisa de campo exigiu um período de trinta dias 

para ser concebida e concluída. Neste tempo foram feitos os contatos iniciais com os peritos, 

redigidas as cartas de apresentação, elaborados os instrumentos de coleta e os documentos 

com as explicações de tais registros. 

A identificação de qual método, entre os quatro descritos no item 3.2, apresentou 

as melhores condições para dar suporte ao método a ser elaborado foi obtida no estudo 

bibliográfico realizado sobre eles e num trabalho desenvolvido por Camargo (2005) em sua 

tese de doutorado. 

Em pesquisa realizada na Universidade Federal de Santa Catarina, Camargo 

(2005) apontou algumas características que normalmente integram os métodos de elaboração 

de cenários: método sistemático, apresentação detalhada da técnica, modelo mental dos 

dirigentes, delimitação do problema, estudos históricos, descrição da situação atual, consulta a 

especialistas, identificação de variáveis, identificação de atores, hierarquia probabilística, 

técnica Delphi, técnica de Impactos Cruzados, cenários exploratórios e, finalmente, checagem 

de consistência. 

De posse desse conhecimento, Camargo (2005) fez um estudo comparativo entre 

os métodos e as características mencionadas há pouco, identificando quem as possui. Por 

intermédio desse estudo e alicerçado pela investigação bibliográfica realizada sobre os 

métodos, esta pesquisa verificou a importância de cada característica apontada por Camargo 

(2005) dentro das quatro ferramentas de geração de cenários. Como resultados dessa análise, 

foram observados os aspectos a seguir examinados: 

- o Método Grumbach é o único que adota o método sistemático. Isso significa 

que a organização é analisada como parte de um todo, sendo estudada conexa com o ambiente 

interno e externo. O valor dessa utilização está no fato de se obter uma visão de futuro mais 

consistente; 
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- a técnica usada por Grumbach é apresentada de forma detalhada, o que auxilia 

no entendimento do método. Isso também acontece com Godet, só que nesse caso ela é bem 

mais complexa, o que torna o processo mais trabalhoso de ser compreendido; 

- os métodos de Schwartz, Porter e Grumbach levam em consideração durante o 

desenvolvimento dos trabalhos de geração de cenários os modelos mentais dos dirigentes, o 

que vem a contribuir na resolução do problema; 

- tanto o Método Grumbach quanto os outros três delimitam no início dos 

trabalhos o problema a ser resolvido, o que é fundamental como ponto de partida para 

qualquer pesquisa; 

- todos os métodos utilizam especialistas para opinar em questões específicas da 

organização. Isto é importante à medida que podem ser obtidas informações de pessoas de 

fora da empresa;  

- os estudos históricos e a descrição da situação atual são observados por todos os 

métodos. Tais tarefas são essenciais para que se obtenha uma visão global da questão a ser 

trabalhada; 

- outro ponto de enorme relevância para qualquer estudo e comum aos métodos é 

a identificação das variáveis que causam grandes incertezas na organização e dos agentes que 

as influenciam; 

- os métodos de Godet, Porter e Grumbach trabalham empregando probabilidade.  

Grumbach é o único que a utiliza por softwares, no caso, o Puma e o Lince, o que ajuda 

consideravelmente nos cálculos. Schwartz não a emprega em momento algum de sua técnica; 

- somente Grumbach usa a técnica Delphi. O valor de seu emprego está na 

capacidade de minimizar os problemas que surgem nas pesquisas em grupo, como a pressão 

da maioria, personalidade dominante, interesses particulares, entre outros; 
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 - a técnica de Impactos Cruzados é aplicada por Godet, Porter e Grumbach, mas 

somente o último a utiliza como complemento da técnica Delphi, o que dá maior consistência 

aos dados obtidos; 

- os quatro métodos originam cenários exploratórios, no entanto, os do Método 

Grumbach são do tipo extrapolativo, ou seja, ensejam cenários que descrevem variações do 

mesmo mundo. Nesse caso, o futuro é um prolongamento do passado e do presente, o que 

facilita a visão de futuro. Os dos demais são exploratórios múltiplos, ou seja, geram cenários 

que descrevem variações de mundos diferentes, pressupondo rupturas nas trajetórias de 

futuro; e 

- a checagem de consistência, ou da coerência interna dos cenários, é feita por 

todos os métodos. No caso do Método Grumbach, a checagem é feita tanto pelo grupo de 

controle quanto pelos próprios softwares. 

Ponto também fundamental para a escolha do Método Grumbach para servir de 

suporte ao instrumento de construção de cenários, foram os trabalhos encontrados durante a 

revisão bibliográfica e que revelaram seu emprego em diversas circunstâncias diferentes de 

sua área normal de atuação, no caso, as organizações privadas. Esta descoberta foi 

fundamental em face do tipo especial de pesquisa que se propôs realizar, ou seja, obter 

cenários prospectivos para o ensino superior brasileiro.  

Foi o caso da tese de doutorado de Narcisa Maria Gonçalves dos Santos, que fez 

um estudo prospectivo sobre a “Previdência Social Brasileira”; da tese de doutorado de Odair 

Camargo, que fez um trabalho prospectivo sobre os “Corredores de transporte de carga”; da 

tese de doutorado de Alexandre Schmidt Cortez, que elaborou trabalho utilizando “Cenários 

prospectivos como ferramenta de apoio ao planejamento relativo à substituição do atual uso 

do solo por florestamento na Bacia do Rio Ibicuí no Rio Grande do Sul”; e da tese de 

doutorado de Henrique Dias Blois, que estudou a “Integração entre cenários prospectivos à 

dinâmica de sistemas através de uma agência de desenvolvimento regional no Vale do Sinos”. 

Em função do que foi exposto, concluiu-se que o método a merecer destaque, 

quanto à utilização das características apontadas, foi o de Raul Grumbach. Por conta disso, ele 
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foi utilizado nesta pesquisa para auxiliar na elaboração do método de criação de cenários 

prospectivos. Na sequência está a tabela 26, com um resumo das observações feitas. 

Tabela 26 – Resumo comparativo: características básicas e  métodos pesquisados 

Características básicas Godet Schwartz Porter Grumbach 
1. Método sistemático Não Não Não Sim 

2. Apresentação detalhada da técnica Sim Não Não Sim 

3. Modelo mental dos dirigentes Não Sim Sim Sim 

4. Delimitação do problema Sim Sim Sim Sim 

5. Estudos históricos Sim Sim Sim Sim 

6. Descrição da situação atual Sim Sim Sim Sim 

7. Consulta a especialistas Sim Sim Sim Sim 

8. Identificação de variáveis Sim Sim Sim Sim 

9. Identificação dos atores Sim Sim Sim Sim 

10. Emprego de probabilidade Sim Não Sim Sim 

11. Técnica Delphi Não Não Não Sim 

12. Técnica de Impactos Cruzados Sim Não Sim Sim 

13. Cenários Exploratórios Sim Sim Sim Sim 

14. Checagem de consistência Sim Sim Sim Sim 

Fonte: Adaptado de Camargo (2005). 

5.1 Definição dos especialistas para aplicação da Técnica Delphi 

A escolha de especialistas para partilhar seus conhecimentos na pesquisa foi 

organizada pela busca de integrantes do magistério superior, com titulação de doutor e da área 

da educação. Após consulta às faculdades de Educação, foi obtido o compromisso de vinte, 

todos com formação de doutor.  

Fora esses peritos, foi convidado a participar um profissional, com titulação de 

graduado, mais com ampla vivencia na área da educação, ocupando atualmente cargo de 

presidente de comissão permanente de educação do poder político estadual cearense. Esta 

escolha decorreu da necessidade de estar associado aos demais um perito com conhecimento 

político sobre as questões inerentes ao ensino público. Com a adesão desse perito, o quadro de 

especialistas ficou em vinte e um. É importante anotar que, ao serem convidados, conseguiu-

se o comprometimento de todos para participarem das três etapas da pesquisa.  

Ao todo, participaram doze homens e nove mulheres. Dentre eles, apenas um não 

era não era professor de instituição universitária, mas ocupante de cargo de deputado estadual 

na Assembléia Legislativa do Ceará. Somente um professor participou como aposentado, 
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todos os outros estavam na atividade acadêmica. Dos vinte e um participantes, somente um 

não era da Universidade Federal do Ceará, mas de instituição diversa, no caso, da 

Universidade de Fortaleza (UNIFOR). Entre os professores da Universidade Federal do Ceará 

consultados, cinco ocupavam cargos de direção, sendo um de diretor de faculdade, outro de 

coordenador de curso, dois de chefe de departamento e um de chefe de laboratório de 

pesquisa da Faculdade de Educação. Além desses, participou um professor que tinha ocupado 

o cargo de reitor da Universidade Federal do Ceará.  

A amostra, embora pareça pequena, é bastante representativa, em razão do 

elevado grau de qualificação dos seus membros. Aliás, esta é uma característica marcante da 

técnica Delphi. Pode-se perceber este fato ao observar alguns casos de utilização desse 

método. Em seu doutorado, Blois (2006) selecionou para sua pesquisa um número de sete 

peritos que participaram tanto das etapas da técnica Delphi como da técnica de Impactos 

Cruzados. Em outro doutorado, Santos (2004) teve a colaboração de doze peritos que 

participaram da técnica Delphi e da técnica de Impactos Cruzados. Da mesma forma, 

Camargo (2005) recebeu o apoio de dezoito especialistas na técnica Delphi e quinze na de 

Impactos Cruzados. O mesmo aconteceu com Alexandre (1999), ao selecionar quinze 

especialistas para responder a um questionário utilizando a técnica Delphi. 

Esse número aparentemente reduzido de participantes decorre da característica da 

técnica Delphi de não estar preocupada com o número de integrantes, mas com a qualidade 

das informações que serão prestadas pelos peritos. Segundo Odair Camargo,  

Ainda que não haja uma fórmula específica para determinar um número ideal de 
participantes num modelo de pesquisa Delphi, estudos realizados na Rand 

Corporation por Dalkey et al (1969), seus criadores, demonstraram a necessidade 
mínima de sete componentes. Não é aconselhável mais de trinta, pois a melhoria no 
resultado é muito pequena em relação ao aumento de custo e carga de trabalho na 
pesquisa. (2005, p. 106). 

Portanto, deverá ser escolhido de preferência um número tal que se situe entre sete 

e trinta peritos. 

Após a escolha dos especialistas, foi feito o cadastramento de seus nomes no 

software Puma 4.0. Para isso, utilizou-se o comando: Visão de futuro > Peritos > Cadastrar. 
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5.2 Definição dos fatos portadores de futuro 

Da bibliografia consultada no capítulo 2 sobre o ensino superior brasileiro foram 

encontrados alguns fatos que demonstram grande expectativa de expansão no longo prazo, 

podendo manifestar-se até o ano de 2020. Dentre essas tendências, que podem implicar 

desdobramentos futuros para o ensino superior, foram deduzidos os seguintes fatos: 

− a posição política do Governo brasileiro, que compreende a educação como 

elemento fundamental ao exercício da cidadania e ao desenvolvimento econômico; 

− os censos do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 

Teixeira (INEP) revelam, desde 2002, sucessivos aumentos nas matrículas das instituições de 

ensino superior localizadas nos Estados (exceto capitais); 

− a posição política do Governo brasileiro, ao acreditar que o acesso ao ensino 

superior não pode ser enfrentado apenas com a expansão do ensino público, o que abre 

importante espaço para as instituições privadas; 

− a constatação, de organismos governamentais e de empresas privadas, de que a 

oferta de cursos à distância no Brasil está muito abaixo de sua capacidade de expansão; 

− a consciência política do Governo brasileiro de que a ampliação do sistema de 

educação superior passa, necessariamente, pela busca de novas fontes estáveis de 

financiamento, afora as já existentes (verbas públicas e cobrança de mensalidades); 

− o crescimento do número de instituições de ensino no País tende a produzir 

novos processos de avaliação que poderão ser tanto conduzidos pelo próprio governo como 

por organizações não governamentais, internacionais, sindicais, entre outras; 

− a constatação de que o ensino superior constitui hoje um negócio de alta 

atratividade, o que explica a grande expansão deste “mercado”. Isso ocasiona um aumento na 

concorrência entre as entidades privadas; 
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− o surgimento de cursos, os chamados cursos não tradicionais, com o propósito 

de atender demandas do mercado de trabalho. Este fato tende a aumentar em razão do 

crescimento da economia nacional; 

− a tendência de que a expansão do ensino superior continue acontecendo mais 

no setor privado, apesar da retração por que este setor vem passando nos últimos anos; 

− as crescentes exigências do mercado de trabalho estimulam a volta aos “bancos 

escolares” de um público já formado, adulto e com uma trajetória profissional em curso. Isso 

se intensifica também em virtude das mudanças na composição da pirâmide etária brasileira; 

− as mudanças no contexto econômico e político do País e o acirramento da 

concorrência aumentam a disposição das instituições de ensino, em geral, e do ensino 

superior, em particular, de manter em suas administrações a presença de profissionais com 

experiência em gestão; 

− a superação dos problemas de infraestrutura para a disseminação das novas 

tecnologias de informação tende a levar a um aumento significante do seu uso, tanto no 

ensino a distância como no ensino presencial; 

− o aumento da cobertura do ensino médio, bem como dos programas de inclusão 

social do Governo federal, tende a levar a uma maior participação de alunos menos 

favorecidos economicamente; 

− as instituições de ensino superior privadas atuam em um contexto onde o bom 

desempenho é um dos valores mais relevantes, razão por que estão cada vez mais sendo 

pressionadas a prestar contas aos seus clientes sobre suas ações e resultados alcançados; e 

− a modificação no comando político do País poderá levar a um projeto político e 

econômico de orientação liberal com adoção de uma política de valorização do mercado, com 

a diminuta intervenção do Governo sobre as instituições de ensino superior privadas. 
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5.3 Definição das questões a serem aplicadas com os especialistas 

Baseando-se nos fatos portadores de futuro, constituídos no item 6.2, foram 

levantadas as questões para integrar o instrumento de coleta de dados da primeira parte da 

técnica Delphi. Tais questões deverão ser respondidas pelos peritos tendo estes em mente que 

elas se situam dentro do horizonte temporal de dez anos, ou seja, o modelo de ensino superior 

a ser analisado é o do ano de 2020. 

Conforme determina o Método Grumbach, foram criados quinze quesitos com 

suas respectivas explicações. No seguimento, estão listados todos eles: 

a) fortalecimento do ensino público - o evento configura-se pela probabilidade de 

serem criados incentivos, os mais diversos, para o ensino público como um todo; 

b) aumento da interiorização das matrículas - o evento configura-se pela 

probabilidade de expansão do número de vagas nas instituições de ensino superior localizadas 

nos Estados (exceto capitais); 

c) expansão da oferta de ensino privado - o evento configura-se pela probabilidade 

de ocorrer uma expressiva expansão no número de vagas nas instituições de ensino superior 

privadas; 

d) ampliação dos programas de ensino a distância - o evento configura-se pela 

probabilidade de haver uma ampliação significante dos programas de ensino a distância nas 

instituições de ensino superior; 

e) aumento das formas de financiamento para as IES - o evento configura-se pela 

probabilidade de descobertas de fontes estáveis de financiamento; 

f) expansão dos mecanismos de avaliação - o evento configura-se pela 

probabilidade de ampliação do número de mecanismos de avaliação; 

g) aumento da concorrência entre as IES - o evento configura-se pela 

probabilidade de aumentar a concorrência entre as instituições de ensino superior privadas; 
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h) crescimento de cursos não tradicionais - o evento configura-se pela 

probabilidade da ampliação significante do número de cursos nas instituições de ensino 

superior para atender as necessidades do mercado; 

i) maior concentração da demanda nas IES privadas - o evento configura-se pela 

probabilidade da demanda por vagas estar mais concentrada nas instituições de ensino 

superior privadas; 

j) forte retorno de uma população adulta para as IES - o evento configura-se pela 

probabilidade de se intensificar o retorno aos bancos escolares, nas instituições de ensino 

superior, de um público já adulto e com uma carreira profissional em andamento; 

l) crescente profissionalização da gestão nas IES - o evento configura-se pela 

probabilidade de aumentar significativamente a presença de profissionais com experiência em 

gestão na administração das instituições de ensino superior; 

m) crescimento do uso das novas tecnologias - o evento configura-se pela 

probabilidade de aumento da utilização, nas instituições de ensino superior, das novas 

tecnologias de informação, tanto no ensino a distância como no ensino presencial; 

n) expansão de alunos economicamente menos favorecidos - o evento configura-

se pela probabilidade de aumentar a participação, nas instituições de ensino superior, de 

alunos menos favorecidos economicamente; 

o) crescente exigência por qualidade no ensino privado - o evento configura-se 

pela probabilidade de aumentar a exigência dos clientes das instituições de ensino superior 

privadas por melhores qualidades nos serviços; e 

p) pouca regulamentação sobre o setor privado - o evento configura-se pela 

probabilidade de ser reduzida a regulamentação sobre as instituições de ensino superior 

privadas. 
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Com a eleição das questões a serem levadas aos especialistas, foi feito o 

cadastramento de seus títulos no software Puma 4.0. Para isso, utilizou-se o comando: Visão 

de futuro > Eventos > Cadastrar. 

5.4 Aplicação do instrumento de coleta de dados para a primeira consulta da técnica 

Delphi com os especialistas 

Com a inclusão das questões desenvolvidas com suporte nos fatos portadores de 

futuro e conforme determina o Método Grumbach, o instrumento de coleta de dados foi 

constituído como pode ser visto na tabela 27.  

Durante a técnica Delphi, foram consultados vinte e um especialistas. No início de 

cada consulta, foram explicados os objetivos da pesquisa e o conteúdo da documentação que 

estava sendo apresentada. Os nomes dos peritos e as instituições de ensino em que trabalham 

foram omitidos da pesquisa a pedido da maioria dos participantes.  

Os peritos foram consultados para responder os questionários conforme surgia a 

oportunidade, sem obedecer a uma ordem seqüencial planejada. Também não houve 

preocupação com o tempo que os peritos utilizaram para responder os questionários.  

Praticamente todos os contatos iniciais e as consultas com os docentes foram 

realizadas nas instituições de ensino onde lecionam. Somente com um profissional foi feito o 

primeiro contato em outro ambiente de trabalho, no caso, na Assembleia Legislativa do 

Estado do Ceará. Dois profissionais solicitaram, responderam e enviaram seus questionários 

via internet. Muitos foram os encontros remarcados para outros dias, em razão de 

compromissos dos especialistas. Alguns peritos pediram para ficar com o questionário para 

respostas posteriores. 

 

 

 



 97 

 



 98 

5.5 Resultados da primeira consulta da técnica Delphi 

A pesquisa teve início em julho e a primeira consulta da técnica Delphi foi 

iniciada no dia 8 de setembro e finalizada no dia 2 de outubro de 2009.  

Para o desenvolvimento desta etapa, observou-se a recomendação de Marcial e 

Grumbach (2008), que sugerem um prazo de pelo menos duas semanas para que as questões 

sejam respondidas e devolvidas. Em razão, porém, de a maioria dos peritos disporem de 

pouco tempo para resposta dos quesitos, o intervalo de duas semanas sugerido pelo Método 

Grumbach para as entrevistas foi acrescido de mais duas. 

O processamento das informações obtidas foi realizado logo após ter sido 

recebido o questionário do último perito. Para isso utilizou-se no software Puma 4.0 o 

comando: Visão de futuro > Eventos > Opiniões. Com esse comando, o programa abriu uma 

página virtual para cada especialista onde as informações recebidas foram digitadas.  

A opinião dos especialistas nos questionários determinará a sequência de 

importância de cada um dos quesitos listados no mapa. Na tabela 28 estão agrupados os 

resultados da primeira aplicação da técnica Delphi.  
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5.6 Aplicação do instrumento de coleta de dados para a segunda consulta da técnica 

Delphi com os especialistas  

O instrumento de coleta de dados para a segunda aplicação da técnica Delphi foi 

criado por intermédio do programa Puma 4.0. Tal instrumento dispunha de três colunas, onde 

os peritos tiveram que decidir se queriam alterar os valores das probabilidades, das 

pertinências e das autoavaliações que haviam escolhido na primeira consulta, levando em 

conta os valores médios das probabilidades e das pertinências gerados pelo programa. 

Esse instrumento de coleta de dados foi criado individualmente para cada 

especialista, pelo seguinte comando no software Puma 4.0: Visão de futuro > Relatório > 

Opiniões > Visualizar. Depois, foi retirado na impressora e levado a cada especialista para 

que decidisse se tencionavam modificar ou não sua opinião.  

Na tabela 29, encontra-se o instrumento que os peritos tiveram em mão para optar 

por alguma alteração. 
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5.7 Resultados da segunda consulta da técnica Delphi 

A segunda consulta aos especialistas para obter suas opiniões sobre se queriam 

modificar algumas das apreciações já tomadas na primeira aplicação da técnica Delphi, com 

relação às probabilidades, pertinências e autoavaliações, foi realizada entre os dias 5 e 23 do 

mês de outubro de 2009.  

A consulta aos peritos se deu de forma pessoal na maior parte dos casos. Somente 

dois peritos receberam via internet o mapa para decidir se deviam alterar ou não suas 

opiniões. 

Como nenhum especialista alterou seu julgamento, o resultado da primeira 

aplicação da técnica Delphi continuou válido para o prosseguimento da pesquisa. 

5.8 Eventos com as melhores características 

Não havendo mudanças nos valores processados pelo software Puma 4.0 com 

relação à primeira consulta da técnica Delphi, utilizou-se o comando Visão de futuro > 

Eventos > Selecionar  para se obter os dez eventos com as maiores pertinências médias. Eles 

foram dispostos por ordem decrescente de pertinência. 

No documento estavam presentes a probabilidade média, a pertinência média, a 

autoavaliação média e o desvio-padrão. A tabela 30 expõe os dados gerados pelo programa. 
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5.9 Aplicação do instrumento de coleta de dados da técnica de Impactos Cruzados com 

os especialistas 

O instrumento de coleta de dados utilizado nesta etapa com os peritos já foi 

definido no item 5.2.9. Na tabela 31, ele volta a aparecer, mas com o acréscimo dos dez 

eventos selecionados.  

Esta tabela foi aplicada aos mesmos peritos que foram consultados nas duas 

etapas da técnica Delphi. Importante observação a ser feita é que dois peritos deixaram de 

participar desta consulta. Para Santos (2004, p. 182), o que ocorreu é considerado fato comum 

“em experimentos desta natureza porque a dificuldade em trabalhar com matrizes é grande 

para pessoas que não pertencem à área das ciências exatas, as quais, para não cometer erros de 

avaliação, preferem não oferecer sua contribuição”.  

Acrescenta Santos (2004, p. 182) que isso, no entanto, não altera a contribuição 

que os demais peritos ofereceram, pois, embora possa ser causa de alguma limitação, “não 

comprometem totalmente os resultados, indicando a direção em que o conjunto de avaliadores 

apontou para os desdobramentos das possíveis ocorrências dos eventos em análise”. 

As consultas com os peritos para o preenchimento do instrumento de coleta de 

dados para aplicação da técnica de Impactos Cruzados iniciaram-se em 27 de outubro e 

terminaram em 20 de novembro.  

Com exceção de dois peritos, consultados via internet, os contatos com todos os 

outros foram feitos de forma pessoal. Muito embora na maior parte das vezes se tenha 

recebido os formulários no ato das entrevistas, alguns peritos ficaram de posse de tais 

instrumentos para entrega posterior. Isso aconteceu em decorrência da dificuldade que alguns 

encontraram de trabalhar com a feição com que o instrumento de coleta se apresenta: o 

formato de matriz. Isto levou a que o prazo de duas semanas recomendado pelo Método 

Grumbach para a aplicação dessa técnica não fosse obedecido, perfazendo um total de quatro 

semanas. 

Todos os peritos consultados optaram por utilizar as iniciais das palavras em vez 

dos pesos para preencher a Matriz de Impactos Cruzados. 
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A seguir, encontra-se a tabela 31 contendo o instrumento de coleta para a 

aplicação da Matriz de Impactos Cruzados. 
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5.10 Elaboração da tabela Matriz de Impactos Cruzados Medianos 

Recebidos todos os questionários dos peritos, iniciou-se a etapa de elaboração da 

Matriz de Impactos Cruzados Medianos. Inicialmente, foi feita a conversão das iniciais das 

palavras contidas nas matrizes entregues aos peritos pelos pesos específicos, já que para o 

programa somente interessam os números. Depois, foram cadastrados os resultados dos 

formulários no software Puma 4.0, utilizando-se o seguinte caminho: Visão de futuro > 

Eventos > Impactos. Posteriormente, foi feito o processamento da referida matriz, 

obedecendo os seguintes passos no software:  Visão de futuro > Cenários > Impactos 

Cruzados. 

A tabela gerada vem com os valores da Motricidade, da Dependência e da 

Probabilidade média. Camargo (2005, p. 119) explica que “quanto maior o grau de 

motricidade de um evento, mais influência sobre os outros, portanto, é considerado um evento 

importante. O evento com maior grau de dependência é o menos importante e o mais 

influenciado pelos outros”. 

Na tabela 32 é apresentada a Matriz de Impactos Cruzados Medianos, resultante 

do processamento do software. 
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5.11 Elaboração do gráfico de Motricidade versus Dependência 

Após a criação da Matriz de Impactos Cruzados Medianos, o software Puma 4.0 

foi novamente acionado para originar o gráfico de Motricidade versus Dependência. Os 

passos para a obtenção do referido gráfico foram os seguintes:  Visão de futuro > Cenários > 

Motricidade x Dependência. 

A grande importância desse gráfico é orientar a ordem dos eventos durante a 

redação dos cenários. E faz isso através da identificação do tipo de evento. Assim, conforme o 

quadrante em que se localizarem, os eventos assumirão as características de quatro variáveis, 

denominadas de explicativas, de ligação, autônomas e de resultados. 

Na tabela 33 é apresentado o gráfico de Motricidade versus Dependência. 
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5.12 Apresentação dos cenários resultantes da aplicação do gráfico de Motricidade 

versus Dependência 6 

A aplicação da técnica de Impactos Cruzados foi ocasionadora de duas etapas 

seguidas no software Puma 4.0: a tabela de Impactos Cruzados Medianos e o gráfico de 

Motricidade versus Dependência. 

Com o fim da aplicação do gráfico de Motricidade versus Dependência, o 

software passou a permitir a criação dos possíveis cenários da pesquisa. Assim, pelo comando 

Visão de futuro > Cenários > Gerar, foram obtidos tais cenários. 

Com os dez eventos, o software gerou 1.024 cenários (210), o que totalizou um 

número significativo de 10.240 combinações.  

Os cenários são dispostos em ordem decrescente das probabilidades relativas de 

ocorrência, ou seja, começam dos eventos com maior probabilidade de ocorrer para os de 

menor probabilidade. Além disso, são apresentados pela sua ocorrência ou não-ocorrência. 

Na tabela 34, encontram-se, como exemplo, os quinze primeiros cenários criados 

pelo programa.  
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5.13 Elaboração da tabela dos cenários selecionados 

Como não é possível o estudo de todos os cenários gerados pelo software, o 

Método Grumbach propõe que sejam escolhidos três cenários para descrição. Segundo este 

método, o primeiro a ser escolhido é o determinado pelo software por meio dos peritos, é o 

cenário que aparece com a maior probabilidade de ocorrência, no caso, o cenário 1. Tal 

cenário será sempre escolhido entre os três a serem descritos. Os dois outros serão apontados 

pelo Grupo de Controle. Argumentam Marcial e Grumbach (2008, p. 57) que “acima de 

quatro cenários, a análise tende a se tornar complexa demais, pois os administradores não 

conseguem acompanhar todos os desdobramentos dos cenários em suas mentes”.  No caso 

deste trabalho, o autor assume a posição do Grupo de controle na escolha dos três cenários. 

Ponto relevante é a forma com que esses três cenários foram escolhidos dentre os 

1024 cenários gerados pelo software. Inicialmente, foram selecionados os quinze cenários 

com as maiores probabilidades relativas de ocorrência, no caso, os quinze primeiros que 

aparecem na tabela 34. Para Blois (2006), justifica-se a seleção desses quinze cenários, visto 

que representam mais da metade da probabilidade total de ocorrência dos cenários, no caso, 

74,03%. Os cenários restantes, em número de 1009, representam somente 26,16% de 

probabilidade de ocorrência. Assim, devido a alta probabilidade de ocorrência desses quinze 

primeiros cenários, o Método Grumbach recomenda que sejam deles retirados os três cenários 

para serem descritos.  

Com base nessas considerações, foram escolhidos três cenários dentre os quinze 

apresentados na tabela 34: os cenários 1, 6 e 14.  A tabela 35 apresenta esses cenários com 

suas características. 
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5.14 Discussões dos resultados da pesquisa 64 

No Capítulo 5 foi apresentado o modelo proposto para ser desenvolvido nesta 

pesquisa. O Capítulo 6, nos itens 6.1 a 6.13, trouxe o desenvolvimento completo do trabalho, 

que contou com a participação de especialistas na área e que culminou com a apresentação 

dos futuros cenários para o ensino superior brasileiro. 

Neste item será feita a discussão dos resultados da pesquisa. Primeiramente, será 

avaliado o resultado obtido com a aplicação da técnica Delphi. Depois, o resultado da 

aplicação da técnica de Impactos Cruzados, seguido pela reflexão do resultado do gráfico de 

Motricidade versus Dependência, para, finalmente, debater a tabela dos cenários selecionados. 

5.14.1 Discussão do resultado da técnica Delphi 

O resultado final da aplicação da técnica Delphi apontou algumas particularidades 

que serão discutidas neste item. Antes, porém, cabe esclarecer que, para as análises das 

médias nessas discussões, foram utilizadas as convenções constantes nas tabelas 19 e 20, 

apresentadas no capítulo 5, conforme dispostas a seguir. 

1 – Para a probabilidade de ocorrência, foi adotada a seguinte escala: se a média 

obtida foi 100%, considerou-se Certa a ocorrência do evento; se ficou entre 81 a 99, 

considerou-se Quase certa; se ficou entre 61 a 80, considerou-se Muito provável; se ficou 

entre 41 a 60, considerou-se Provável; se ficou entre 21 a 40, considerou-se Pouco provável; 

se ficou entre 1 a 20, considerou-se Improvável; se foi 0, considerou-se Impossível. 

2 – Para a pertinência, a escala utilizada, adaptada em intervalos, foi a seguinte: se 

a média obtida ficou entre 8,1 a 9,0, considerou-se Altíssima sua importância; se ficou entre 

7,1 a 8,0, considerou-se Muito alta; se ficou entre 6,1 a 7,0, considerou-se Bem alta; se ficou 

entre 5,1 a 6,0, considerou-se Alta; se ficou entre 4,1 a 5,0, considerou-se Média; se ficou 

entre 3,1 a 4,0, considerou-se Baixa; se ficou entre 2,1 a 3,0, considerou-se Bem baixa; se 

ficou entre 1,1 a 2,0, considerou-se Muito baixa; se ficou entre 0 a 1,0, considerou-se 

Baixíssima.  
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Analisando o resultado da técnica Delphi como um todo, restou a revelação de 

que, no caso das probabilidades de ocorrência, nenhuma das médias encontradas na tabela 28 

ficou nas condições de Impossível, Improvável e Pouco provável. Com relação aos valores 

médios atribuídos às pertinências, nenhum deles ficou com as características de Baixíssima, 

Muito baixa, Bem baixa, Baixa e Média. Isso significa que os peritos consideraram que todos 

os eventos têm chance de ocorrer e que foram avaliados com a importância acima da média. 

Na sequência, será discutido cada evento conforme a posição dos especialistas na 

técnica Delphi, seguindo a ordem disposta na tabela 28. 

a) Fortalecimento do ensino público 

O evento pretendeu trazer a criação de incentivos, os mais diversos, para o ensino 

público.  

O resultado da técnica Delphi apontou que os especialistas consideram o evento 

de altíssima importância, com 8,52 de pertinência média, e muito provável de ocorrer, com 

69% de probabilidade média. 

Este resultado parece estar relacionado com o fato de os peritos acreditarem que 

haverá para os próximos anos mudanças positivas na política econômica do Governo 

brasileiro; modificações estas que melhorarão substancialmente a atual situação em que se 

encontra o ensino público. Esta posição parte da certeza de que no mundo atual o 

conhecimento sobrepuja os recursos materiais como fator de desenvolvimento econômico e 

humano. Significa dizer que o País não pode aspirar a ser desenvolvido sem um forte sistema 

de educação. Muitas alterações já vêm se verificando ao longo dos últimos anos, com apoio 

em conquistas isoladas, tanto no terreno econômico quanto político, influenciadas, muitas 

vezes, por fatores externos. Na letra da lei, isso deveria ter acontecido há mais de quatro 

décadas, pois a educação vem sendo definida constitucionalmente durante esse período como 

“direito de todos e dever do Estado”.  
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b) Aumento da interiorização das matrículas  

O evento procurou discutir a possibilidade de expansão do número de vagas nas 

instituições de ensino superior localizadas nos Estados (exceto capitais).  

No resultado obtido, observou-se que os peritos analisaram como muito provável 

a probabilidade de o evento ocorrer, concedendo-lhe uma probabilidade média de 80%. Além 

disso, eles o consideram de altíssima pertinência, atribuindo-lhe o valor médio de 8,33.  

Para os peritos, existe ainda forte interesse pela interiorização e por conta disso 

acreditam que ela deve aumentar seguindo a tendência revelada pelos últimos censos do 

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP), que apontaram seguidos 

acréscimos nas matrículas das instituições de ensino superior nos Estados (afora as capitais). 

Esses aumentos estão relacionados com o fortalecimento das regiões rurais do País, que 

ocorreu tanto pelo avanço das atividades econômicas como pelo crescimento do nível 

educacional. 

c) Expansão da oferta de ensino privado 

O evento teve por objetivo tratar do assunto da expansão do número de vagas nas 

instituições de ensino superior privado. 

No resultado final da técnica Delphi, os peritos deram alta importância a este 

evento, atribuindo-lhe o peso médio de 6,05. Dentre todos os outros eventos, foi o que obteve 

a menor pertinência média. A sua probabilidade média ficou com a sexta classificação, com 

um valor de 74 %, sendo considerada muito provável sua ocorrência.  

Os dados ora expostos demonstram que os peritos avaliaram o evento como muito 

provável de ocorrer, talvez acreditando que a oferta de ensino para as instituições privadas 

crescerá muito nos próximos anos, revelando a manutenção da lógica privatista. A atribuição 

do peso 6,0 como menor pertinência média pode ser vista como uma forma de indignação dos 

peritos diante da omissão do Poder Público com a questão do ensino público. Malgrado a 

expansão do ensino privado nos últimos anos e a despeito do incremento de suas matrículas, 

os indicadores dos órgãos de pesquisa revelam uma grande dificuldade em seu acesso e um 
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aumento da inadimplência, o que parece indicar não ser este o caminho correto para o ensino 

superior. 

d) Ampliação dos programas de ensino a distância 

O evento foi incluído para que se pudesse avaliar a participação dos programas de 

ensino a distância nas instituições de ensino superior. 

Neste evento, observou-se que os especialistas deram importância muito alta ao 

problema do ensino a distância, concedendo um peso de 7,67. Paralelamente a este dado, 

verificou-se que eles acreditam que sua ampliação é quase certa de ocorrer, com 87%, 

ocupando o primeiro lugar entre os outros eventos.  

Este resultado confirma a constatação atual de que a oferta de cursos a distância 

no Brasil está muito abaixo da capacidade de expansão, necessitando ser ampliada e 

democratizada. Provavelmente, para os especialistas, alguns problemas, como o de infra-

estrutura e de capacitação de pessoal, tenderão a diminuir em virtude da disseminação do 

computador e do fácil acesso a internet. Da mesma forma, devem acreditar que algumas 

experiências, como, por exemplo, nas modalidades de extensão, de cursos livres e na pós-

graduação lato sensu, que ainda estão longe do que o ensino a distância pode oferecer, serão 

alvo de considerável expansão com a adoção, nas instituições de ensino superior, das novas 

tecnologias de informação e comunicação. 

e) Aumento das formas de financiamento para as IES 

O evento teve a intenção de analisar a situação das fontes de financiamento, 

considerando, no primeiro momento, que as atuais já não atendem a demanda das instituições 

de ensino superior. 

Analisando os dados referentes a este evento, os peritos apreciaram a pertinência 

como muito alta, conferindo-lhe um peso de 7,57. Com relação ao valor dado a sua 

probabilidade de ocorrência, os especialistas o consideraram muito provável de ocorrer, com 

72% de probabilidade média. 
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A razão da certeza dos especialistas sobre a ocorrência futura de novas fontes 

estáveis de financiamento, afora as já existentes, no caso, verbas públicas e cobrança de 

mensalidades, parece estar relacionada com a atual política governamental.  Talvez acreditem 

que ela tem proporcionado muitos melhoramentos na área da educação superior e que essas 

benfeitorias não só irão continuar como também outras aparecerão nas próximas 

administrações. Provavelmente, dentre os acréscimos que surgirão, está, como ponto 

fundamental, o fortalecimento efetivo da autonomia universitária das instituições de ensino 

superior públicas, com a implantação de um orçamento mais adequado as suas crescentes 

necessidades. 

f) Expansão dos mecanismos de avaliação 

Por meio do evento ora exposto a pesquisa procurou saber da necessidade de 

ampliação dos mecanismos de avaliação existente. 

As opiniões expostas  pelos peritos apontaram o tema avaliação como de 

importância muito alta, com peso médio de 7,90. Afirmaram também que este item é muito 

provável de ocorrer, com 74% de probabilidade média.  

Este resultado demonstra que para os especialistas os atuais sistemas de avaliação 

certamente serão objeto de considerável expansão. Possivelmente, serão criados modernos 

processos avaliativos que conterão novos critérios e fórmulas de cálculo distintos dos 

utilizados atualmente. Na condução de tais processos, poderão estar tanto o Governo como 

organizações da sociedade civil. Este é, sem dúvida, um respeitável ponto, pois, sem uma 

avaliação criteriosa do ensino superior, seja ele público ou privado, não há como as 

instituições de ensino superior serem administradas de forma adequada nem como o Governo 

definir marcos regulatórios. 

g) Aumento da concorrência entre as IES 

A pesquisa, nesse evento, tentou trazer ao debate a questão da concorrência entre 

as instituições de ensino superior privadas. 

Para os peritos, o evento tem importância bem alta, com peso médio igual a 6,24, 

e muita possibilidade de ocorrência, com 73% de probabilidade média. 
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O resultado indica que os especialistas consideram a concorrência entre as 

instituições de ensino superior privadas motivo de preocupação. Certamente, acreditam que o 

número dessas universidades crescerá muito em todas as regiões do País, principalmente, em 

razão de dois fatores básicos: à demanda proveniente do nível médio e o fato de que a 

educação é cada vez mais vista como um negócio de alta lucratividade, que atrai empresários 

de vários setores da economia. Como consequência do aumento do número de instituições 

privadas, a concorrência se intensificará e acarretará a necessidade de uma regulamentação 

forte para que a disputa entre as entidades não cause prejuízo aos alunos, especialmente no 

que diz respeito à questão da qualidade dos serviços. 

h) Crescimento de cursos não tradicionais 

O evento trouxe o assunto do aumento do número de cursos não tradicionais nas 

instituições de ensino superior. 

Os peritos apontaram na pesquisa que o evento tem importância muito alta, com 

peso médio de 7,57. No tocante à probabilidade de ocorrer o fato, eles julgam que é quase 

certa, com 81% de probabilidade média. 

O resultado revela que os especialistas acham que o surgimento desses cursos 

tende a aumentar. Uma hipótese que parece explicar este fato é a de que o País se encontra em 

uma situação econômica e política bastante estável, o que garante a expansão do mercado com 

a criação de vários nichos econômicos e a consequente necessidade de trabalho qualificado. 

Nesse ambiente, as instituições de ensino superior aparecem como criadoras dos cursos e 

formadoras dessa mão de obra. 

i) Maior concentração da demanda nas IES privadas 

No evento indagou-se sobre a demanda por vagas nas instituições de ensino 

superior vir a concentrar-se mais nas instituições de ensino superior privadas do que nas 

públicas. 

Os peritos consultados opinaram que é bem alta a importância deste evento, 

concedendo-lhe um valor de 6,48 para sua pertinência média. Além disso, acreditam que é um 
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evento muito provável de ocorrer, atribuindo-lhe uma porcentagem de 76% de probabilidade 

média. 

Percebe-se, pelos dados apresentados, que os peritos consideram que a 

concentração da demanda para os próximos anos acontecerá com maior vigor nas instituições 

de ensino superior privadas. O motivo de atribuírem importância bem alta a este evento revela 

preocupação com esta situação. O fato é que as instituições de ensino superior vêm, a cada 

dia, se tornando negócio lucrativo e deixando de representar para a população um instrumento 

social. Se por um lado as instituições de ensino superior privadas vêm aumentando o acesso 

da população ao ensino superior, por outro, o aumento do número dessas instituições traz o 

risco da perda de qualidade dos serviços. Para que este futuro quadro percebido pelos 

especialistas passe por uma reversão, será preciso que o Poder Público dê mais atenção ao 

ensino público e se conscientize da necessidade da criação de políticas públicas, fazendo com 

que a expansão do ensino superior para os próximos anos não se dê em maior quantidade no 

setor privado, mas no setor público, alcançando, desta forma, populações de baixo poder 

aquisitivo.  

j) Forte retorno de uma população adulta para as IES 

O evento apresentado procurou fazer uma reflexão sobre a volta à universidade de 

um público adulto e com uma carreira profissional já em andamento. 

O resultado da técnica Delphi mostrou que os entrevistados consideraram o evento 

de pertinência muito alta, concedendo-lhe um peso de 7,43. Avaliaram também, como um fato 

muito provável de acontecer, aplicando-lhe uma probabilidade média igual a 69%.  

A avaliação dos peritos nas duas investigações, pertinência e probabilidade, 

trazem indícios de que nos anos seguintes profundas transformações ocorrerão no mercado de 

trabalho. Para eles, essas mudanças levarão a que indivíduos adultos, com trajetórias 

profissionais definidas e em curso, busquem uma nova formação superior com conteúdos 

específicos em suas áreas de atuação. Assim, haverá um incremento no perfil do atual aluno, 

que deixará de ser considerado tão-somente o recém saído do ensino médio, com idade 

próxima dos dezoito anos, passando também a ser o indivíduo com a característica de 
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trabalhador, com idade em torno dos cinquenta anos ou mais. A importância muito alta dada 

ao evento pelos peritos demonstra o quanto acreditam e apoiam a formação continuada. 

l) Crescente profissionalização da gestão nas IES 

O evento foi incluído na pesquisa para refletir sobre a situação da  administração 

das instituições de ensino superior. 

Os peritos, em suas opiniões, avaliaram a crescente presença de profissionais com 

experiência em gestão nas instituições de ensino superior como muito alta a importância, 

concedendo um peso médio de 7,52. Além disso, afirmaram que o evento em questão é muito 

provável de ocorrer, com uma probabilidade média de 73%. 

O resultado das apreciações dos especialistas apontou para futuras mudanças nas 

administrações das instituições de ensino superior, públicas e privadas, com a contratação de 

profissionais com experiência em gestão universitária. Aparentemente, os peritos acreditam 

que o País, nos próximos anos, seguindo uma tendência mundial de arrocho econômico, 

restringirá o crédito em todos os setores da economia, inclusive na área da educação, o que 

exigirá maior controle e profissionalização da administração das instituições de ensino 

superior. Afora este motivo, outros, como o crescente aumento da concorrência entre as 

instituições privadas e a divulgação de novos métodos da gestão, também merecem ser 

destacados como possíveis motivos para os peritos acreditarem no crescimento da 

profissionalização da gestão das instituições de ensino superior. 

m) Crescimento do uso das novas tecnologias 

O evento pretendeu analisar o estado de utilização, nas instituições de ensino 

superior, das novas tecnologias de informação, tanto no ensino a distância como na forma 

presencial. 

O resultado dos julgamentos dos peritos apontou para uma altíssima importância 

do evento, com 8,14, e também para uma probabilidade quase certa de ocorrência, de 82% de 

probabilidade média.  
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A constatação dos peritos não causou surpresa já que, com o avanço das 

tecnologias de informação, todos os segmentos da economia são beneficiados, inclusive a 

educação. As grandes dificuldades nesse setor são os problemas de mão de obra qualificada e 

de infra-estrutura que, certamente, os peritos estão considerando que serão resolvidos, ou pelo 

menos minimizados, até 2020. A partir da solução das dificuldades básicas, a adoção das 

tecnologias de informação e comunicação nas redes formais de ensino passaria a configura-se 

como uma ferramenta estratégica para a melhoria da educação. Isso se daria tanto pelo acesso 

a conteúdos educativos de excelente qualidade como por meio da melhoria na formação dos 

professores, mediante das novas técnicas de aprendizado. No ensino a distância, a utilização 

dessas tecnologias promoveria a inclusão digital da população. 

n) Expansão de alunos economicamente menos favorecidos  

O evento contido na listagem apresentada aos peritos teve a pretensão de focar 

uma situação bem conhecida dos estudiosos da educação, que é a difícil situação dos alunos 

menos favorecidos economicamente de ingressarem nas instituições de ensino superior. 

Como não poderia deixar de acontecer, os peritos analisaram como muito alta a 

importância dada a esse evento, com o peso de 7,90. Avaliaram a probabilidade média do 

evento como muito provável de acontecer, com 74% de probabilidade média. 

O resultado leva a crer que os peritos acreditam que pode haver, nos próximos 

anos, mudanças na forma de administrar o ensino superior pelo Governo federal, de tal forma 

que contemple os alunos menos favorecidos economicamente. Essas modificações poderiam 

ser implantadas com políticas públicas que teriam a missão de ampliar o acesso dessa 

população à educação superior. No caso das instituições públicas, isso poderia vir pelo 

aumento de recursos públicos. No caso das escolas privadas, por meio de programas de bolsas 

de estudo ou outro que efetivamente auxiliasse os que não conseguem pagar as mensalidades. 

o) Crescente exigência por qualidade no ensino privado 

A intenção da introdução desse evento na pesquisa foi refletir sobre a relação 

entre os serviços oferecidos pelas instituições de ensino superior privadas e o grau de 

exigência dos clientes por tais serviços. 
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O resultado da aplicação da técnica Delphi apresentou como muito alta a 

importância que os peritos deram ao evento, com peso igual a 8,0. Além disso, acreditam que 

é muito provável a sua ocorrência, com 71% de probabilidade média. 

Para os peritos, o assunto é muito relevante e tem uma chance bastante grande de 

acontecer. A alta probabilidade de ocorrência dada ao evento leva a crer que crescerá a 

exigência por qualidade nas instituições de ensino superior privadas. Isso poderá ocorrer por 

conta do apoio que as atuais legislações estão dando ao consumidor e também por conta do 

avanço da fiscalização por parte dos órgãos responsáveis. A crença de que os alunos estarão 

nos próximos anos mais conscientizados de seus direitos como cidadãos também é um forte 

motivo de que o evento possa vir a ocorrer. 

p) Pouca regulamentação sobre o setor privado  

O evento foi idealizado para cotejar a alternativa ao atual modelo político. A 

situação é a de que um novo projeto político e econômico de orientação liberal é implantado 

e, por conta disso, passa a haver pequena intervenção do Governo sobre as instituições de 

ensino superior privadas. 

Nos resultados da pesquisa, os especialistas concederam importância muito alta a 

este evento, com o peso médio de 7,19, e o apontaram, conforme a tabela de valores de 

probabilidade da técnica Delphi, como de provável ocorrência, com 49% de probabilidade 

média. 

O resultado revela que, por ser um evento sobre regulamentação, os peritos o 

consideraram muito pertinente. Com relação ao valor da probabilidade média, muito embora o 

evento tenha sido considerado como de provável ocorrência, é importante anotar a ideia de 

que, diante dos outros eventos, essa característica não parece ter a dimensão que tem quando 

examinada individualmente. Isso porque, quando é feita a comparação de seu valor com os 

valores do grupo, sua média aparece muito abaixo das outras, com apenas 49% de 

probabilidade média. Isso poderia indicar que o conjunto de peritos desejava mesmo era 

indicá-lo como insignificante. Analisando por este ângulo, a avaliação dos peritos seria no 

sentido de não acreditarem em uma possível mudança nas regras sobre a intervenção nas 

instituições de ensino superior privadas por conta de possíveis alterações no panorama 

político. 
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5.14.2 Discussão dos resultados da Matriz de Impactos Cruzados Medianos 

A Matriz de Impactos Cruzados Medianos, visualizada na tabela 32, foi obtida 

pelo processamento das matrizes de Impactos Cruzados respondidas pelos peritos que 

participaram da pesquisa. Para sua discussão, faz-se necessário observar os pontos a seguir 

comentados. 

1 – Cada peso é apresentado na matriz por números de 0 a 5, podendo ter valores 

iniciados pelo sinal menos (-). A correlação positiva (sinal positivo (+)) significa um estímulo 

e a correlação negativa (sinal negativo (-)) significa uma inibição do impacto efetuado. 

2 -  Os valores de 0 a 5 representam a probabilidade de que determinado evento da 

coluna se realize, no caso de seu correspondente na linha se realizar. Para a discussão, 

segundo Valdez (2007), deve ser observada a escala concebida por F. J. V. Rivera, qual seja: 

para o peso igual a 1, a probabilidade é quase nula; para o peso igual a 2, a probabilidade é 

pequena; para o peso igual a 3, a probabilidade é logo abaixo da média; para o peso igual a 4, 

a probabilidade é média; para o peso igual a 5, a probabilidade é alta; para os valores iguais a 

zero, os eventos são separados ou independentes. 

A interpretação da Matriz de Impactos Cruzados Medianos revela a ausência total 

de inibição dos eventos nas células da matriz. O que se percebe em toda a matriz é uma 

correlação de estímulos positivos dos eventos, caso se realizem os eventos a estes associados. 

Em trinta e seis células foram encontradas combinações de eventos considerados 

independentes. 

Somente em três células foram encontradas combinações próximas à certeza de 

ocorrência, com valor 4, são elas: eventos (E1xE13) “Fortalecimento do ensino público” e 

“Expansão de alunos economicamente menos favorecidos”; eventos (E4xE12) “Ampliação 

dos programas de ensino a distância” e “Crescimento do uso das novas tecnologias” e eventos 

(E12xE2) “Crescimento do uso das novas tecnologias” e “Aumento da interiorização das 

matrículas”. 
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Em nenhuma das células da matriz foram encontradas combinações de eventos 

com alta probabilidade de ocorrer.  

Nas demais células, foram encontradas diversas combinações de eventos com 

probabilidades de ocorrência abaixo da média, ou seja, com os pesos +1,+ 2 e +3. 

A última linha e a ultima coluna da matriz trazem os valores da Motricidade e da 

Dependência, que dizem respeito às capacidades de cada evento estar associado aos demais. 

Seus números são obtidos pela soma modular, sem levar em consideração os sinais (+) e (-) 

dos valores dos impactos medianos constantes na matriz. 

A análise da matriz apresentou o evento 1 (Fortalecimento do ensino público) e o 

evento 5 (Aumento das formas de financiamento para as IES) como os de maiores 

motricidades, ou seja, são eles que detêm maior capacidade de influenciar as probabilidades 

de ocorrência dos demais. Nesse sentido, são os eventos considerados mais importantes. 

Os eventos 2 (Aumento da interiorização das matrículas), 4 (Ampliação dos 

programas de ensino a distância), 8 (Crescimento de cursos não tradicionais), 12 

(Crescimento do uso das novas tecnologias) e 13 (Expansão de alunos economicamente 

menos favorecidos) são os de maiores dependência. Isso significa que eles têm fortes 

probabilidades de receber influência dos demais e, por conta disso, são considerados menos 

importantes. 

Todas as informações discutidas neste item serão processadas pelo software Puma 

4.0, que as distribuirá ordenadamente no gráfico de Motricidade versus Dependência. 

Somente após estes dados estarem organizados neste plano, com relação as suas 

probabilidades de ocorrência e os valores de motricidade e dependência, é que se vislumbrará 

um resultado mais didático da Matriz de Impactos Cruzados.  
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5.14.3 Discussão dos resultados do gráfico de Motricidade versus Dependência 

Com a visualização do gráfico de Motricidade versus Dependência, disposto na 

tabela 33, verificou-se a seguinte composição dos eventos nos quatro quadrantes pertencentes 

ao plano: 

No primeiro quadrante, foram encontradas duas variáveis explicativas: a variável 

1 (Fortalecimento do ensino público) e a variável 5 (Aumento das formas de financiamento 

para as IES). Tais variáveis condicionarão o restante do sistema. 

No segundo quadrante, foram achadas as seguintes variáveis de ligação: 2 

(Aumento da interiorização das matrículas), 4 (Ampliação dos programas de ensino a 

distância), 8 (Crescimento de cursos não tradicionais) e 12 (Crescimento do uso das novas 

tecnologias). Pelo número de variáveis encontradas nesse quadrante, cerca de 40% do total, 

percebe-se o quanto o sistema projetado é instável. Por conta disso, sobre estas variáveis deve 

recair grande atenção, pois representam as incertezas que determinarão o futuro desse sistema. 

Além do mais, quaisquer ações sobre elas repercutirão sobre as outras. 

No quadrante terceiro, três eventos foram localizados; são eles: 6 (Expansão dos 

mecanismos de avaliação), 11 (Crescente profissionalização da gestão nas IES) e  14 

(Crescente exigência por qualidade no ensino privado). Como se enquadram como variáveis 

autônomas, são passíveis de ser retiradas do restante do estudo da pesquisa por não 

constituírem determinantes do sistema.  

Finalmente, no quarto quadrante, foi encontrada uma só variável de resultado, no 

caso, a variável 13 (Expansão de alunos economicamente menos favorecidos). Ela é explicada 

pelas variáveis dos quadrantes um e dois. Por ser dependente, é a variável com menor 

probabilidade de ocorrer.  
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5.14.4 Discussão da tabela dos cenários selecionados 

Dos 1024 cenários criados pelo programa, os quinze primeiros foram apresentados 

na tabela 34. Dentre esses, foram selecionados três para serem descritos: os cenários 1, 6 e 14. 

No tocante aos dez eventos que participaram da tabela 34, foram desconsiderados, 

para efeito de descrição, aqueles cujo resultado do gráfico de Motricidade versus Dependência 

determinou como autônomos. Do total, foram retirados três eventos: o evento 6 (Expansão 

dos mecanismos de avaliação), o evento 11 (Crescente profissionalização da gestão nas IES) e  

o evento 14 (Crescente exigência por qualidade no ensino privado). A intenção foi trabalhar 

somente com os eventos que de alguma forma integram o sistema, excluindo os que não 

constituem determinantes para ele. 

Com a retirada desses três eventos, restaram sete: o evento 1 (Fortalecimento do 

ensino público), o evento 2 (Aumento da interiorização das matrículas), o evento 4 

(Ampliação dos programas de ensino a distância), o evento 5 (Aumento das formas de 

financiamento para as IES), o evento 8 (Crescimento de cursos não tradicionais), o evento 12 

(Crescimento do uso das novas tecnologias) e o evento 13 (Expansão de alunos 

economicamente menos favorecidos). 

Os três cenários escolhidos estão apresentados na tabela 36, denominados de: 

Cenário A – Tudo pela Educação, correspondendo ao Cenário 1; Cenário B – Contexto 

Central, correspondendo ao Cenário 6; e o Cenário C – Tudo pelo Mercado, correspondendo 

ao Cenário 14. Vale lembrar que tais denominações são títulos para uma melhor apresentação 

didática, não significando que tais cenários são especificamente maus ou bons. Para Marcial e 

Grumbach (2008, p. 57), “cada um dos cenários gerados apresenta tanto oportunidades quanto 

ameaças para a organização e, por isso, não podem ser considerados exclusivamente otimistas 

ou pessimistas”. 

Afirmam Marcial e Grumbach (2008, p. 55) que trajetória, percurso ou roteiro é 

“o caminho seguido pelo sistema no horizonte de tempo considerado. Descreve o movimento 

ou a dinâmica desse sistema desde a cena inicial até a cena final”. Explicam Marcial e 

Grumbach (2008, p. 156) que “o estabelecimento desse roteiro fornecerá ao grupo de controle 
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uma primeira idéia de importância relativa entre os acontecimentos, sem que isso signifique, 

necessariamente, uma priorização”.  

Para o Método Grumbach, o roteiro deve ser preenchido tendo em vista o gráfico 

de Motricidade versus Dependência. Assim sendo, foram escolhidos os eventos 1 

(Fortalecimento do ensino público) e 5 (Aumento das formas de financiamento para as IES) 

para as posições 1 e 2, respectivamente, por serem variáveis explicativas que condicionam o 

restante do sistema. Para as posições 3, 4, 5 e 6, foram selecionados, sem uma maior 

preocupação em fixá-los em uma dessas posições específicas, os eventos 2 (Aumento da 

interiorização das matrículas), 4 (Ampliação dos programas de ensino a distância), 8 

(Crescimento de cursos não tradicionais) e 12 (Crescimento do uso das novas tecnologias), 

por serem variáveis de ligação. Para a posição 7, foi designado o evento 13 (Expansão de 

alunos economicamente menos favorecidos), por ser uma variável de resultado, portanto, 

explicada pelas variáveis explicativas e de ligação. A divisão aqui mencionada se encontra 

disposta na tabela 36.  

É importante comentar o fato do aparecimento de um maior número de variáveis 

de ligação no resultado do gráfico de Motricidade versus Dependência produziu uma 

repartição de variáveis compatíveis com um sistema instável. Portanto, os futuros 

comportamentos dos cenários aqui apresentados dependerão muito de uma série de fatores 

relacionados com as variáveis deles componentes, como, por exemplo, do interesse dos 

agentes envolvidos e seu comprometimento com a concretização dos projetos benéficos à área 

do ensino superior.  

Outra anotação é que os cenários que serão apresentados a seguir, dada a 

complexidade de situações que poderiam acontecer com cada evento individualmente ou 

mesmo em função do resultado do evento anterior, teriam condições de ser dispostos de 

formas diversas. Inclusive porque a reflexão feita com base nesses três cenários, por ter sido 

gerada pela intuição e imaginação, não conhece limites. A pouca disponibilidade de tempo, 

porém, impossibilita um aprofundamento dos possíveis desdobramentos que poderiam vir a 

ocorrer.  

O trabalho realizado, no entanto, tem seu valor, pois a importância da descrição de 

tais cenários não está na ocorrência de sua exposição literal, mas no fato de que estes 



 130 

construtos da realidade possibilitam uma reflexão sobre alguns dos prováveis futuros 

relacionados ao ensino superior, fundamento este maior de todos os métodos que lidam com 

cenários prospectivos. Comentando sobre este tema e utilizando argumentos de Godet, Tomás 

Alves de Só Valdez expõe o seguinte: 

E Godet (2004) retoma para dizer que o objetivo dos métodos não é somente o de 
produzir resultados, mas também o de ser a ocasião para uma reflexão estruturada e 
de uma comunicação inteligível sobre um determinado tema. E recomenda que “o 
mais importante num estudo (de prospectiva, de estratégia ou de marketing), não é o 
relatório que dele resulte, mas o que se passou no espírito daqueles que foram 
implicados na reflexão”. As ferramentas são “úteis para preparar as escolhas, mas 
não substituem a liberdade destas escolhas”, acrescenta este ator. (2007, p. 215). 

Nesse momento, vale também lembrar o ensinamento de Marcial (1999, p. 139), 

ao escrever que “o futuro é múltiplo e incerto e os cenários descrevem estórias de futuro e não 

o futuro”.  

Por fim, anote-se que a constituição desses cenários levou em consideração o 

diagnóstico feito no capítulo 2 sobre o sistema de ensino superior no Brasil. A seguir, 

encontram-se as descrições dos três cenários escolhidos: 

CENÁRIO A – Tudo pela Educação 

Fortaleza, 31 de dezembro de 2020. 

A crise econômica de 2009 deixou muitos estragos na economia mundial. O 

Brasil, no entanto,  consolidou sua posição de país democrático, despontando como uma 

economia fortemente equilibrada. 

Na conjuntura interna, o País encontrou um ambiente favorável e seguiu um 

projeto político de caráter social, onde a busca pelo desenvolvimento econômico caminhou 

junto com a procura por uma melhor qualidade de vida para os cidadãos. 

A educação foi assumida como o principal instrumento da inclusão e mobilidade 

social para enfrentar a desigualdade e fazer prevalecer na sociedade à cultura da paz. Nesse 

sentido, foi estabelecido que a educação é um bem público.   
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A política governamental buscou a eliminação da pobreza, o apoio à educação e 

ao trabalho e o acesso à infraestrutura de serviços públicos. Com essas iniciativas, o País 

alcançou uma renda per capita elevada, com diminuição progressiva da desigualdade social. 

A forte atuação do Estado ampliou o acesso aos diversos níveis de ensino. O 

fundamental e o médio receberam estímulo para desenvolverem-se com qualidade. Em 

virtude da melhoria desses níveis, a demanda por ensino superior cresceu substancialmente. 

Para fazer frente a essa procura, o ensino superior passou por um processo de 

reforma que possibilitou sua oferta experimentar um expressivo crescimento, atendendo com 

relativa facilidade a demanda do ensino médio. Portanto, o Estado, cumprindo seu papel 

constitucional, não deixou a revelia sua responsabilidade com a educação, atuando de forma 

bastante ativa, sempre pressionando as instituições públicas e privadas a atenderem a 

demanda com uma crescente melhora na qualidade dos serviços. 

Para colher os frutos de sua política, o Governo implantou nas universidades uma 

eficaz autonomia nas dimensões previstas na Carta Magna: gestão financeira e patrimonial, 

didático-científica e administrativa. Com isso, estabeleceu um vínculo orçamentário contínuo 

para evitar descontinuidades que prejudicassem os estudos e a pesquisa acadêmica.  

Com maiores recursos, as universidades públicas tornaram-se efetivamente as 

principais produtoras de conhecimento e de tecnologia. 

Da mesma forma, com o aumento do aporte de mais capital, cresceu, nas 

universidades públicas, o número das vagas noturnas e de novos formatos de cursos (cursos 

não tradicionais), atendendo as demandas específicas do mercado de trabalho, sem, no 

entanto, que isto significasse submissão à lógica do mercado. 

Nas universidades privadas, algumas medidas, embora já conhecidas, foram 

tomadas com maior critério e amplitude, como, por exemplo, foram os casos da expansão do 

crédito educativo e da criação de novos programas de bolsas universitárias. Tais programas 

foram voltados não só às condições de acesso, mas também de desenvolvimento e conclusão 

dos estudos. 
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A concorrência entre as instituições privadas foi grande, mas em razão dos 

eficientes mecanismos de controle criados pelo Governo foi bastante regulada. 

Esse processo expansionista liderado pelo Governo colaborou decisivamente para 

que houvesse significativo acréscimo de matrículas nas instituições de ensino superior no País 

(exceto capitais). 

Forte colaboração também foi dada à oferta de ensino pelas novas tecnologias de 

informação e pelo substancial aumento do ensino a distância, que viu solucionado seus 

problemas tecnológicos, de custos, de infraestrutura e de mão de obra especializada. Estes 

instrumentos acarretaram uma progressiva inclusão digital da população brasileira, elevando 

seu acesso a serviços digitais, redes de comunicação e computadores. O principal veículo 

dessa forma de ensino foram as instituições públicas.  

O aperfeiçoamento das políticas educacionais ampliou significativamente o acesso 

ao ensino superior das pessoas economicamente menos favorecidas, atingindo índices 

compatíveis com os dos países desenvolvidos. 

O resultado final deste conjunto de alterações foi uma expressiva melhora na 

amplitude e qualidade dos serviços prestados pelas instituições de ensino superior públicas e 

privadas. 

CENÁRIO B – Contexto Central  

Fortaleza, 31 de dezembro de 2020. 

O Brasil conseguiu sair da crise internacional, mas sofreu muito com a falta de 

recursos públicos e investimentos privados. 

Por meio de seu projeto político de caráter social liberal adotou um 

desenvolvimento econômico integrado com a inclusão social; ou seja, por meio do mercado, 

buscou atingir melhores índices sociais. Nesse sentido, foi estabelecido que a educação é um 

bem público e ao mesmo tempo um recurso estratégico para garantir a viabilidade econômica 

do País. 
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Com relação à política educacional, o Estado assumiu uma posição ativa, 

procurando ampliar o acesso da população aos níveis de ensino fundamental e médio 

mediante investimentos nas instituições públicas.  

Por conta do apoio do Estado, o nível de ensino médio experimentou grande 

expansão, o que pressionou o nível superior por vagas. O fator predominante desta demanda 

correspondeu à convicção dos indivíduos de que o investimento em educação era o principal 

acesso para uma vida melhor. 

A educação superior pública, pressionada por uma política educacional 

eminentemente quantitativa, ampliou sua oferta de vagas, mas, por falta de financiamento 

consistente com suas necessidades, apresentou perda de qualidade em seus serviços e 

diminuição considerável no número de cursos de pós-graduação, das atividades de extensão e 

de pesquisa. 

Apesar desse quadro, a educação superior do País apresentou um contexto em que 

coexistiram e complementaram-se as instituições públicas e privadas. Entre as instituições 

privadas, existiu uma convivência relativamente pacífica. Para manter esse equilíbrio, o 

Estado adotou a posição de forte regulador. A intenção foi garantir um ambiente que fosse 

atrativo para os investimentos privados e onde as disputas não atrapalhassem as políticas de 

expansão de vagas. 

O campo das tecnologias educacionais experimentou uma tecnificação crescente, 

com as instituições privadas mais bem preparadas no uso dos recursos da telemática, internet 

e vídeos-aula. As instituições públicas, apesar do pouco apoio governamental, destacaram-se 

na utilização do ambiente tecnológico para os diversos tipos de pesquisa. 

No interior do País, a presença da universidade pública foi escassa, salvo poucas 

iniciativas estaduais e municipais que tentaram atender as demandas de formação superior. A 

interiorização da educação acabou acontecendo via iniciativa privada. Em boa medida esse 

avanço se deu pela evolução dos meios de comunicação e pela adoção das novas tecnologias 

de informação nas redes formais de ensino, o que possibilitou ao ensino a distância tornar-se 

cada vez mais interativo, permitindo incorporar populações isoladas ao processo regular de 

aprendizado. 
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Para atender às necessidades dos segmentos sociais de menor poder aquisitivo, 

foram criadas outras modalidades de concessão de crédito educativo com vistas ao acesso nas 

entidades privadas. Com isso, o crescimento das vagas ocorreu muito mais pela via privada do 

que pela pública. Isso, porém, ensejou grande inadimplência e não resolveu o problema de 

muitos desses indivíduos.  

A consequência final dessas transformações foi a melhora nos níveis de ensino 

público, médio e fundamental, e o fortalecimento das instituições de ensino superior privadas. 

CENÁRIO C – Tudo pelo Mercado 

Fortaleza, 31 de dezembro de 2020. 

A crise econômica internacional estimulada pela globalização causou um efeito 

negativo sobre a maioria dos países. O resultado foi a  redução  da capacidade dos governos 

de investirem em políticas sociais, em especial na educação, com aumento das desigualdades 

e da exclusão social. 

O Governo brasileiro, diante do contexto mundial e das dificuldades internas, 

adotou um projeto político nacional com caráter liberal. A consequência foi o estabelecimento 

de um Estado mínimo, direcionado apenas às atividades essenciais. 

A educação superior foi tratada pelo Governo como fator importante para a 

sociedade e, consequentemente, para o País, mas, antes de ser um bem público, foi conduzida 

como um produto a ser negociado segundo a lógica do mercado.  

Com suporte nessa visão, a prioridade do Governo federal, em sua política 

educacional, foi fortalecer o mercado de ensino superior privado através do apoio financeiro.  

No caso do ensino superior público, a gestão governamental foi direcionada para 

dar autossuficiência às universidades públicas. Para tanto, concedeu-lhes autonomia para que 

pudessem prestar serviços e gerar recursos para custeio e investimento. Outra atitude tomada 

foi a transferência das responsabilidades desse ensino, dos níveis mais altos da administração 

pública para os mais baixos – estados e municipalidades. Além disso, realizou uma intensa 

revisão no modelo de financiamento para as instituições federais de ensino superior com a 
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admissão do pagamento de mensalidades. A intenção dessas atitudes foi afastar a gestão 

pública da responsabilidade com os investimentos necessários a está área. 

Nesta época, a concepção de mobilidade social foi associada diretamente à 

educação e tratada como investimento altamente promissor pelos indivíduos das diversas 

classes sociais. Para estas pessoas, a qualificação profissional representou um meio para 

atingirem as camadas superiores ou mesmo condição para permanecerem na situação em que 

se encontravam.  

O principal agente executor do atendimento dessa população necessitada de 

serviços educacionais foi a iniciativa privada, a qual respondeu por grande parte das 

matrículas, inclusive nos estados (fora das capitais). 

No tocante à concorrência, ela foi bastante acirrada entre as instituições 

particulares, com disputas pelos melhores alunos, professores e profissionais da área de gestão 

universitária. O Governo praticamente deixou o mercado livre, apenas controlando as 

questões que constituíssem concorrência desleal.  

A queda na qualidade dos serviços foi sentida tanto nas instituições privadas 

quanto nas públicas. Nas particulares, ocorreu perda da qualidade por conta da concorrência, 

pois estas passaram a reduzir seus preços, o que foi refletido nos serviços que prestavam. Nas 

instituições públicas, por sua vez, a perda decorreu da falta de apoio financeiro do Governo. 

O fato de as famílias atingirem os seus limites orçamentários com o pagamento de 

mensalidades nas instituições privadas provocou uma enorme inadimplência. Este evento 

impediu uma expansão mais intensa das instituições de ensino superior privadas. 

O agravamento dessa situação foi reforçado pela quase inexistência de políticas 

públicas que incluíssem as novas tecnologias da informação no aprendizado. Tais tecnologias 

foram utilizadas somente por aqueles que tinham possibilidades financeiras de pagar 

universidades bem equipadas. Do mesmo modo, o ensino a distância, que poderia ser 

utilizado pelas instituições de ensino públicas para proporcionar significativo avanço no 

acesso das pessoas mais carentes a informação, foi objeto de pouca expansão em virtude das 

restrições de natureza legal, financeira, de mão de obra qualificada e de infraestrutura. 
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Acabou seu desenvolvimento acontecendo via entidade privada e especialmente na pós-

graduação (stricto e lato sensu), na extensão e em cursos livres. 

O Governo, na expectativa de melhorar o atendimento as populações de baixo 

poder aquisitivo, adotou nas instituições privadas algumas medidas compensatórias, como a 

concessão de bolsas de estudo e de crédito educativo, bem como a criação de cursos para 

atender as solicitações do mercado. Apesar desses esforços, o retorno dessas iniciativas foi 

baixo, deixando um grande número de indivíduos de baixa renda sem poder cursar uma 

universidade./ 

A implicação final deste conjunto de modificações foi o enfraquecimento do 

ensino público e a produção de dois tipos de ensino privado: um de elevado padrão para um 

segmento de poder aquisitivo alto e um de baixa qualidade para aqueles com uma renda 

econômica menor.  

No próximo capítulo serão descritas as conclusões e as recomendações para 

possíveis trabalhos futuros.  
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6 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

A rapidez das transformações econômicas, culturais e tecnológicas, advindas da 

expansão deveras dinâmica da economia mundial, representa sérios problemas para os 

gestores e as organizações que não estão preparados para enfrentá-los. Na intenção de 

aparelhá-los de instrumentos capazes de proporcionar maior segurança para suas ações, 

muitos métodos foram criados, em especial, na área de planejamento estratégico, por meio do 

estudo de cenários prospectivos. 

Dentre os setores da economia que passam por dificuldades com a dinâmica das 

mudanças, encontra-se o da educação. Este experimenta, nos últimos anos, uma série de 

modificações, sendo que, dependendo das ações hoje tomadas, seu futuro pode ser seriamente 

comprometido. Por tal motivo, o estudo de cenários prospectivos é peça fundamental para 

essa área. 

A realização desta pesquisa, portanto, foi motivada pelo desejo de desenvolver um 

instrumento que se utilizasse de cenários e que servisse de ferramenta de apoio ao 

planejamento estratégico do ensino superior, buscando preencher a falta de métodos 

prospectivos específicos para esta área.  

Para o desenvolvimento do trabalho, foram estabelecidos um objetivo geral e três 

específicos.  

Como os objetivos específicos são os passos para se chegar ao objetivo geral, este 

foi sendo alcançado à medida que, no decorrer da dissertação, foram expostos os principais 

métodos que trabalham com cenários prospectivos, tendo sido definido o mais adequado para 

a pesquisa e foi feita a aplicação do instrumento proposto. Ao final desses passos, atingiu-se o 

objetivo geral, qual seja, o desenvolvimento de um instrumento que possibilita a visualização 

de cenários futuros e que pode ser utilizado para auxiliar na elaboração de políticas públicas 

para o ensino superior brasileiro. 

Os objetivos específicos anotados na pesquisa foram: identificar, por intermédio 

do levantamento bibliográfico, os principais métodos utilizados para geração de cenários 

prospectivos; escolher, dentre os instrumentos pesquisados, aquele que melhor contribua para 
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a elaboração do método proposto e, por fim, desenvolver um método de criação de cenários 

prospectivos relativos à área do ensino superior. 

Para cumprir o primeiro objetivo específico, utilizou-se dos documentos coletados 

durante a revisão bibliográfica. Após um minucioso levantamento na literatura a respeito dos 

métodos utilizados para estabelecer os cenários, foi feita a primeira investigação para se 

descobrir entre os métodos aqueles que poderiam colaborar no desenvolvimento do primeiro 

desígnio. 

Como resultado desta busca, foram selecionados para estudo quatro métodos 

detentores de algumas das características em que a pesquisa se fundamentou para desenvolver 

o instrumento proposto: o descrito por Peter Schwartz, o de Michel Godet, o de Michael 

Porter e o de Raul Grumbach. As características mencionadas foram: método sistemático, 

apresentação detalhada da técnica, modelo mental dos dirigentes, delimitação do problema, 

estudos históricos, descrição da situação atual, consulta a especialistas, identificação de 

variáveis, identificação de agentes, hierarquia probabilística, técnica Delphi, técnica de 

Impactos Cruzados, cenários exploratórios e, finalmente, checagem de consistência. 

Em cumprimento ao segundo objetivo específico, optou-se pelo uso do Método 

Grumbach, pelo fato de ele comportar com propriedade todas as características descritas no 

parágrafo acima. Outro ponto importante foi a grande capacidade que tem o método de 

produzir cenários com precisão com a utilização de um programa com ferramentas criadas 

para este fim - o software Puma 4.0. 

Finalmente, para a realização do terceiro objetivo específico, propôs-se um 

instrumento baseado em uma sequência de passos existentes no Método Grumbach, adaptados 

para a necessidade do trabalho. Ele foi concebido em quatorze etapas, cuja aplicação foi, 

minuciosamente, disposta no capítulo 5. Elas são as seguintes: definir os especialistas; definir 

os fatos portadores de futuro; definir as questões a serem aplicadas; definir o instrumento de 

coleta de dados para a primeira aplicação da técnica Delphi; agrupar os resultados da primeira 

aplicação da técnica Delphi; definir o instrumento de coleta de dados para a segunda 

aplicação da técnica Delphi; agrupar os resultados da segunda aplicação da técnica Delphi; 

definir os eventos com as melhores características; definir o instrumento de coleta de dados 

para a aplicação da técnica de Impactos Cruzados; elaborar a tabela de Impactos Cruzados 
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Medianos; elaborar o gráfico de Motricidade versus Dependência; apresentar os cenários 

resultantes da aplicação do gráfico de Motricidade versus Dependência; elaborar a tabela dos 

cenários selecionados; e, por último, realizar as discussões dos resultados, no caso, da técnica 

Delphi, da Matriz de Impactos Cruzados, do gráfico de Motricidade versus Dependência e da 

tabela dos cenários selecionados. 

No que se refere à consulta aos especialistas, pode-se afirmar que ela se constituiu 

numa das etapas mais importantes da pesquisa, pois foi onde foram obtidos os subsídios para 

a elaboração dos cenários.  

Durante o desenvolvimento do instrumento, duas técnicas foram fundamentais: a 

técnica Delphi, onde se obteve  dos eventos uma ordem de importância e de probabilidade de 

ocorrência, e a Matriz de Impactos Cruzados, que possibilitou a interação das questões, 

concedendo às análises uma visão global. 

A aplicação dessas duas ferramentas culminou com a elaboração do gráfico de 

Motricidade versus Dependência. Sua discussão revelou um sistema instável, onde os futuros 

comportamentos dos cenários a serem gerados vão depender de uma série de fatores 

relacionados com as variáveis componentes desses cenários, como, por exemplo, da melhoria 

da infraestrutura, do aumento dos financiamentos e, de maneira geral, do comprometimento 

dos agentes envolvidos. 

Após estas fases, obteve-se o resultado da aplicação do instrumento proposto: a 

geração de todos os cenários possíveis. Dentre esses, foram escolhidos três para serem 

descritos. Um dos propósitos da exposição desses construtos da realidade foi proporcionar 

uma reflexão sobre alguns dos possíveis futuros que podem acontecer. Essa visão de futuro 

colabora para a criação de opções diferentes e a adoção de estratégias que poderão vir a ser 

adotadas à medida que tal conhecimento se tornar um referencial seguro.  

Com o fim da aplicação do instrumento proposto, foi possível perceber algumas 

vantagens do estabelecimento de uma metodologia de criação de cenários prospectivos para o 

ensino superior brasileiro, quais sejam: a possível identificação dos temas considerados 

estratégicos no longo prazo; a possibilidade dos gestores visualizarem antecipadamente 

prováveis oportunidades e ameaças, bem como estabelecerem metas a serem alcançadas; a 
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capacidade de se estabelecer um planejamento estratégico de longo prazo para o ensino 

superior; e, por fim, a oportunidade para uma reflexão sobre os possíveis caminhos que o 

ensino superior poderá percorrer nos próximos anos. No que se refere à utilização da 

metodologia como ferramenta de planejamento estratégico, foi detectada a vantagem de ser 

uma metodologia simples com capacidade de estabelecer cenários futuros com bastante 

consistência. 

Com o término da exposição de cunho conclusivo, cabe tecer algumas 

recomendações para trabalhos futuros. 

Inicialmente, muito embora a utilização do instrumento tenha sido direcionada 

para o ensino superior, recomenda-se que novos trabalhos o utilizem para outros níveis de 

ensino, como o ensino básico, o médio e o fundamental. Com isso, os gestores públicos 

obteriam mais dados para desenvolver melhores ações para estes níveis de ensino. 

Espera-se, também, que outros estudos apliquem a estrutura proposta em áreas 

diferentes da utilizada neste trabalho, no caso, a área da educação, com a intenção de 

enriquecê-la. Estas pesquisas seriam de grande valia, pois testariam  a consistência e 

abrangência do instrumento desenvolvido. 

Recomenda-se, por último, que os interessados neste assunto aprofundem seus 

conhecimentos, fazendo simulações com o software Puma versão universitária 

disponibilizado gratuitamente no site da Brainstorming, cujo endereço é 

www.brainstorming.com.br/Download.do.  

Conclui-se que a coerência dos resultados obtidos com a aplicação do instrumento 

proposto valida a metodologia, fazendo com que o emprego de cenários prospectivos consista 

numa ferramenta útil para auxiliar os elaboradores de políticas públicas na conquista de um 

futuro melhor para o ensino superior. 
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APÊNDICE A – Carta de apresentação  

Fortaleza, 08 de setembro de 2009. 

Prezado Sr(a):  

Apresento-me como mestrando em Políticas Públicas e Gestão da Educação 

Superior da Universidade Federal do Ceará – POLEDUC, tendo por orientador o Prof. Dr. 

Maxweel Veras Rodrigues. 

Trabalho em uma pesquisa com vistas a desenvolver um método que possibilite a 

visualização de cenários futuros com o objetivo de auxiliar os formuladores de políticas 

públicas no estabelecimento de ações mais adequadas à área do ensino superior. Para tanto, 

utilizarei como suporte o Método Grumbach e o software Puma, que agregam diversas 

ferramentas de análise de informações e que auxiliam na criação de cenários futuros.  

A escolha deste tema se justifica na medida em que, embora existam no País 

estudos desenvolvidos e estatísticas produzidas sobre o ensino superior, a utilização de 

cenários prospectivos nessa área ainda é muito rara. 

Para o desenvolvimento da pesquisa, serão colhidas informações por meio de dois 

instrumentos de coleta: a técnica Delphi e a Matriz de Impactos Cruzados. Os mapas 

referentes aos instrumentos de coleta deverão ser preenchidos e devolvidos em um menor 

prazo possível para que os dados sejam cadastrados e com isso as outras etapas da pesquisa 

possam ser desenvolvidas a contento. 

Sua colaboração neste projeto se reveste de extraordinária importância, sendo 

conveniente acrescentar que será mantido o caráter confidencial da identidade dos 

participantes e que as informações serão utilizadas apenas para fins deste estudo. 

Desde já agradeço sua valiosa e indispensável opinião, subscrevo-me. 

Atenciosamente, 

Francisco Stenio de Araujo Carneiro 
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APÊNDICE B – Informações para o preenchimento da tabela da primeira fase da 

técnica Delphi 

Fortaleza, 08 de setembro de 2009. 

Prezado Sr(a):  

Apresento-lhe na sequência as informações para o preenchimento da tabela da 

técnica Delphi. Este método é reconhecido como um dos melhores instrumentos de previsão 

qualitativa. Sua área de aplicação é bastante vasta, sendo empregada em áreas como a 

Administração, principalmente em descrição de cenários futuros no campo do planejamento 

estratégico. 

A técnica Delphi é um dos instrumentos de coleta de dados utilizados pelo 

Método Grumbach. Ele é composto de quatro colunas, sendo a primeira a dos eventos, a 

segunda a das probabilidades de ocorrência, a terceira a das pertinências e a última a da auto-

avaliação dos peritos. 

Na coluna de probabilidade, o perito deverá opinar sobre sua crença na 

possibilidade de ocorrência de cada um dos eventos dentro do horizonte temporal 

determinado. Esta opinião deverá ser manifestada mediante a atribuição de um valor, único, 

entre 0% e 100%, através da seguinte convenção: 

 
Ocorrência do evento Probabilidades (%) 

Certa 100 

Quase certa Entre 81 a 99 

Muito provável Entre 61 a 80 

Provável Entre 41 a 60 

Pouco provável Entre 21 a 40 

Improvável Entre 1 a 20 

Impossível 0 
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Atenção: não é necessário colocar o sinal “%” logo depois da probabilidade de 

ocorrência do evento. 

Na coluna de pertinência, o perito deverá optar sobre a importância do evento em 

relação ao tema que está sendo estudado, atribuindo números de acordo com a escala abaixo. 

Ela independe da Probabilidade. 

 

Pertinência        Grau 

Altíssima 9 

Muito alta 8 

Bem alta 7 

Alta 6 

Média 5 

Baixa 4 

Bem baixa 3 

Muito Baixa 2 

Baixíssima 1 

 

Na coluna de autoavaliação, o perito deverá realizar uma autoavaliação acerca do 

seu grau de conhecimento sobre cada evento isoladamente, atribuindo valores conforme a 

tabela abaixo. 

Auto-avaliação Grau 
Considera-se conhecedor do assunto 9 

Seu conhecimento decorre de atividade que exerce atualmente 8 

Seu conhecimento decorre de atividade que exerceu e se mantém 
atualizado 

Entre 6 ou 7 

Seu conhecimento decorre de leituras, por livre iniciativa 5 

Seu conhecimento decorre de atividades que exerceu e não está 
atualizado 

Entre 3 ou 4 

Seu conhecimento decorre de leituras, por livre iniciativa, e não 
está atualizado 

2 

Tem conhecimento apenas superficial do assunto 1 
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Por fim, solicito-lhe a gentileza de registrar sua opinião, observando as instruções 

e preenchendo as colunas da tabela anexa, lembrando que deve tomar como horizonte 

temporal o ano de 2020. 

O mapa deverá ser preenchido e devolvido em um menor prazo possível para que 

os dados sejam cadastrados e com isso as outras duas etapas do instrumento de coleta da 

pesquisa possam ser desenvolvidas a contento, no caso, o reexame da técnica Delphi e a 

Matriz de Impactos Cruzados. 

Desde já agradeço sua valiosa e indispensável opinião, subscrevo-me. 

Atenciosamente, 

Francisco Stenio de Araujo Carneiro 
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APÊNDICE C – Informações para o preenchimento da tabela da segunda fase da 

técnica Delphi 

Fortaleza, 06 de outubro de 2009. 

Prezado Sr(a):  

Apresento-lhe a seguir as informações para o preenchimento da tabela da segunda 

fase da técnica Delphi. Este novo instrumento de coleta de dados foi gerado pelo software 

Puma (Pointwise Unconstrained Minimization Approach), versão 4.0, desenvolvido pela 

Brainstorming – Assessoria de Planejamento e Informática Ltda., a qual processará todas as 

informações coletadas. 

O documento em PDF obtido do programa é um dos instrumentos de coleta de 

dados utilizados pelo Método Grumbach. Ele é composto de quatro colunas, sendo a primeira 

a da exposição dos eventos, a segunda a das probabilidades de ocorrência, a terceira a das 

pertinências e a última a da autoavaliação dos peritos. 

Nas colunas das probabilidades de ocorrência e das pertinências dos eventos o 

perito encontrará, ao lado do valor atribuído ao evento na primeira etapa da técnica Delphi, 

valores médios, gerados pelo software, das probabilidades e das pertinências. Nas colunas das 

probabilidades, pertinências e da autoavaliação, achará espaços em branco em cada evento 

para que, se achar conveniente, altere sua opinião original. 

Por fim, solicito-lhe a gentileza de registrar sua opinião, observando essas 

instruções e lembrando que o mapa deverá ser preenchido e devolvido em um menor prazo 

possível, para que os dados sejam cadastrados e com isso a próxima etapa do instrumento de 

coleta da pesquisa possa ser desenvolvida, no caso, a Matriz de Impactos Cruzados. 

Desde já agradeço sua valiosa e indispensável opinião, subscrevo-me. 

Atenciosamente, 

Francisco Stenio de Araujo Carneiro 
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APÊNDICE D – Informações para o preenchimento da tabela da técnica de Impactos 

Cruzados 

Fortaleza, 25 de outubro de 2009. 

Prezado Sr(a):  

Apresento-lhe neste expediente as informações para o preenchimento da tabela da 

Matriz de Impactos Cruzados. O Método Grumbach utiliza essa matriz como complemento da 

técnica Delphi. Assim, enquanto na técnica Delphi os eventos foram examinados 

individualmente, nessa matriz eles serão relacionados entre si, ou seja, descreverão o que as 

ocorrências individuais (de cada um) dos eventos desempenharão sobre as probabilidades de 

ocorrência dos demais. 

A matriz apresentada é formada da intersecção de colunas e linhas. Dez eventos 

preenchem o número de linhas e igualmente os mesmos dez eventos estão presentes nas dez 

colunas que fazem o cruzamento.  

O preenchimento dos espaços vazios da intersecção da matriz deve seguir uma 

ordem específica de leitura dos eventos. Assim, os eventos devem ser lidos da seguinte forma: 

Se o evento “i” (coluna) ocorrer, é certo que o evento “j” (linha) ...  

Por exemplo: 

Se ocorrer o Evento 1 (1ª coluna), o Evento 2 (2ª linha): ...? 

 Caso o perito escolha:  será objeto de Forte Aumento deverá colocar no espaço 

correspondente a intersecção da 1ª coluna com a da 2ª linha a sigla (FA) ou o grau (+3).  

Os valores a serem colocados na matriz são os dispostos na seguinte tabela:  
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COLOQUE NOS QUADRADOS AS INICIAIS OU OS PESOS: 

Impactos Iniciais Grau 
Também Ocorrerá 
Será objeto de Aumento Muito Forte 
Será objeto de Forte Aumento 
Será objeto de Moderado aumento 
Será objeto de Pouco Aumento 
Não Altera 
Será objeto de Redução Fraca 
Será objeto de Redução Suave 
Será objeto de Redução Forte 
Será objeto de Redução Muito Forte 
Não Ocorrerá 

O 
AMF 
FA 
MA 
PA 
NA 
RF 
RS 
RF 

RMF 
NO 

+5 
+4 
+3 
+2 
+1 
0 
-1 
-2 
-3 
-4 
-5 

 

Por fim, solicito-lhe a gentileza de registrar sua opinião, observando essas 

instruções e lembrando que todas as opiniões deverão tomar como horizonte temporal o ano 

de 2020. Cabe também lembrar que o mapa deverá ser preenchido e devolvido em um menor 

prazo possível para que os dados sejam cadastrados e com isso a pesquisa possa continuar. 

Desde já agradeço sua valiosa e indispensável opinião, subscrevo-me. 

Atenciosamente, 

Francisco Stenio de Araujo Carneiro 

 


