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RESUMO 

Ser protagonista ou seguir os rumos que o mundo nos apresenta? Qual o nosso papel 

no planejamento estratégico de uma empresa? Por anos essas discussões eram realizadas 

entre os níveis mais altos na empresa, onde se analisava o histórico e realizações passadas 

para se determinar onde a empresa gostaria ou deveria estar em um determinado momento 

futuro. Mas onde está o papel transformador, criativo e imaginativo que cada um de nós 

possui? Planejar o futuro está muito mais além do que, simplesmente, nos colocarmos nele, 

e sim qual o futuro que queremos. Quando percebemos que o futuro não é algo dado e sim 

algo criado e construído, as empresas e, principalmente, os colaboradores de todos os níveis 

começaram a entender que antes de nos colocarmos no futuro preciso identificar qual o 

futuro que queremos e começar a cria-lo, é nesse ponto que a Filosofia entra para dar o 

suporte a cada um de nós no sentido de identificar as mudanças que estão ocorrendo e 

transformá-las na realidade que o futuro almeja. O Planejamento financeiro precisa ser 

encarado não somente como mais um processo da empresa visando dar um norte para que 

áreas, departamentos e pessoas tenham um manual de direção a ser seguida, precisa ser, 

acima de tudo, uma norma de mudanças, de diretrizes, de propósito, pois além do indivíduo 

toda a empresa precisa encontrar o seu propósito e fazer com ele ande lado a lado com o 

propósito global. 

 

ABSTRAT 

Being the protagonist or to follow the rumors that the world presents to us? What 
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role do we play in a company's strategic planning? For years, these discussions were held 

among the company's highest levels, where they analyzed the company's history and past 

actions to determine where the company should be at a certain point in the future. But, 

where is the transformative, creative, and imaginative role that everyone of us possesses? 

Planning the future entails far more than simply deciding which future we want. When we 

realize that the future is not something that is given to us, but rather something that we 

must create, businesses and, in particular, employees of all levels began to recognize that 

before we can place ourselves in the future, we must first identify what kind of future we 

want and then begin to create it. It is at this point that philosophy enters to assist each of 

us in identifying and transforming the changes that are taking place. Finance planning must 

be viewed as more than just another company process aimed at providing a north star for 

areas, departments, and individuals to follow. It must also be viewed as a standard for 

changes, directions, and purpose, because, aside from the individual, the entire 

organization must find its purpose and work together to achieve it. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Mundo dos Negócios e Filosofia, uma combinação que pode parecer, ate certo ponto, 

incomum, mas ao contrário do que se possa parecer essa é a perfeita combinação para que 

tenhamos sucesso no nosso dia a dia do trabalho, seja como líderes ou como seguidores, pois 

atingir metas e resultados, bem como alcançar a realização e satisfação profissional passa por 

satisfazermos nossas necessidades, além das básicas explicadas por Maslow2 em sua pirâmide 

de cinco etapas, mas sim nossas necessidades de propósito, de contribuir para a sociedade 

muito mais do que em nível individual mas em nível de nação ou, no caso do mundo 

globalizado que vivemos, em nível global. 

O padrão básico de um planejamento estratégico está muito mais voltado e focado as 
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decisões de níveis altos da hierarquia coorporativa, baseado em dados históricos e, em muitos 

casos, em decisões pontuais de concorrentes, o que causam decisões pontuais e sem muito 

embasamento dos que se sentem ameaçados ou até que querem fazer parte deste contexto. 

Muitas empresas esquecem o como a arte de filosofar (não o fato de discorrer sobre 

assuntos e dar voltas e voltas sem chegar a lugar nenhum), é uma prática que conduz ao 

pensamento organizado conceitual, tendo a capacidade em si de movimentar o pensamento 

por meio de identificação de problemas. O termo filosofia em si pode ser entendido como 

algo que começa, dar voltas, e chega ao mesmo local, pois não existe uma resposta e única 

sobre sua origem e designação, mas o mais importante é que a Filosofia se explica praticando, 

e não contextualizando.  

 Com tantos pontos a se levar em consideração em uma empresa decidir pelos rumos 

para os próximos 5 anos ou 10 anos ou além, acima dos desejos e anseios dos sócios, da 

diretoria, ou de acionistas, temos o conhecimento em nível tático de muitos colaboradores 

que, por conhecerem o dia a dia da empresa, no funcionamento dos processos no detalhe, 

dos que em prática são os que efetuam as normas ESG3 da empresa, deveriam ser ouvidos 

com mais frequência, pois são esses que realmente conhecem  a empresa no contexto atual. 

Mas se levarmos em conta até onde se quer chegar, as ideias dos níveis mais altos com 

a execução dos níveis operacionais não são suficientes para traçar o plano ideal, ou o produto 

e serviço ideais a serem oferecidos, é nesse contexto que entra o item que falta desse quebra-

cabeças corporativo, a arte de imaginar e filosofar sobre o futuro, mas não da empresa, mas 

o futuro do mundo e do mercado no qual queremos atuar. 

O posicionamento de uma empresa precisa ir além de entender o hoje e estabelecer 

uma meta onde gostaria de estar inserido nesse contexto no futuro, igualmente a filosofia, 

planejar não pode ser um contexto e sim uma prática, uma realidade, muito mais da empresa, 

e sim do mundo à sua volta. 

Baseado nessas premissas e no constante movimento de mudanças que o mundo sofre 

em uma velocidade rápida demais, analisando de maneira mais aprofundada, em uma 

velocidade perigosa demais, uma maneira de pensar o mundo dos negócios vem surgindo à 
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tona no Brasil, algo que em outros países como EUA e na Europa já está muito mais 

disseminado, chamado de Foresight. 

Existem países nos quais alguns departamentos ou ministérios são focados a esse 

enfoque no trato do planejamento pois está muito claro para eles que o mundo que vivemos 

hoje, sem sombra de dúvidas será bem diferente do mundo que viveremos em pouco tempo, 

e não temos que adequar o mundo aos nossos produtos, serviços, temos sim que aceitarmos 

as mudanças, entendermos essas mudanças, e adequar o que temos a oferecer e acomodar 

nessa nova forma de pensar que, nos últimos minutos, já sofreu mudanças. 

 

 

1. TEORIA 

 

A base de toda mudança, ao contrário que muitos podem pensar, é o comportamento 

e as atitudes individuais que, em grupo, tornam a sociedade um complexo sistema a ser 

analisado. 

Nas teorias clássicas econômicas sempre nos preocupamos com a cadeia de hierarquia 

entre patrão e empregados, e com as necessidades básicas que possuímos para 

sobrevivermos e para sermos bem-sucedidos e realizados no trabalho, porém ideias como a 

Mão Invisível de Adam Smith4 nos mostram como uma empresa, uma nação, são definidas 

pelas ações individuais de cada pessoa, afetando assim o seu todo. 

Com a evolução do ser humano e, consequentemente, da economia como um todo, 

se iniciou uma nova frente chamada de economia Comportamental, na qual se confronta a 

ideia de que as pessoas, tomam sim decisões de forma individuais, mas não de forma racional, 

e sim baseada em hábitos, experiências pessoais. Possuem dificuldade em equilibrar 

interesses de curto e longo prazo. 

Mas a ideia de economia comportamental, por mais nova que possa parecer e que 
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mereceu um prêmio Nobel em 2017 para Richard Thaler, está inserida na ideia e no processo 

de Foresight, pois para idealizarmos o mundo que viveremos em 5 ou 10 anos, é necessário 

entender os sinais que o mundo nos dá hoje sobre sua mudança, e esses sinais são dados por 

pessoas de acordo com seus comportamentos e decisões diária, sejam elas racionais ou 

emocionais. 

Anterior ao Nobel de 2017, estudos avançados por psicólogos, a respeito das decisões 

e comportamentos humanos nos rumos dos mercados, foram desenvolvidos em particular 

para outro ganhador do prêmio Nobel em 2002 Daniel Kahneman, apresentando descobertas 

que desafiavam a ideia de racionalidade humana na tomada de decisões, esse estudo deu 

efetivamente origem a ideia de economia comportamental. 

Mas onde entra a Filosofia em todo esse contexto? 

A psicologia vem mostrando no decorrer do tempo o comportamento humano frente 

as suas decisões, e baseado nesse histórico e em projeções de como esse comportamento 

pode afetar os rumos dos mercados e da sociedade, entra o nosso poder imaginativo e de 

reflexão que somente a filosofia pode nos trazer. 

As metodologias de Foresight envolvem várias técnicas que estimulam a imaginação e 

o poder de criação de futuro, tanto que o nome mais usado mundo afora para Foresight é o 

de Futures Studies (Estudos Futuros). Toda essa técnica está embasada no conceito de que o 

mundo ainda não está escrito, não está definido, e quem vai mudar o mundo não são governos 

ou grandes empresas forçando regras ou produtos para os consumidores, e sim os 

consumidores, com suas particularidades e decisões emocionais ou racionais, que serão os 

verdadeiros idealizadores do futuro. 

 

 

2. METODOLOGIA 

 

Existem diversas metodologias as quase se buscam solucionar problemas ou identificar 

tendências de futuros possíveis, e em praticamente todas essas metodologias, grande parte 

do grupo considerado na discussão é inserido de todos os níveis da organização, mas são os 



de alto escalão que precisam se comprometer com a empresas e com todos que o processo 

como um todo não será encerrado nem alterado no percurso por decisão deles. 

Outro ponto importante no qual essas reuniões se baseiam é da necessidade de todos 

os envolvidos possuírem a mente aberta para ideias e discussões que podem ir além do 

normal, no que diz respeito de produtos e serviços que, atualmente, podem estar fora da 

realidade do que o mundo precisa ou pode produzir, são nesses momentos que a criação do 

futuro começa a se materializar. 

Adicional a esses fatores, existe a teoria do sistema dual, elaborada por Daniel 

Kahneman, na qual possuímos dois sistemas de pensamento os quais explicam o porquê de 

nossas avaliações e decisões não estão em conformidade com noções formais de 

racionalidade. 

O sistema 1 voltado a pensamentos intuitivos, automáticos, baseados na experiência 

e relativamente inconsciente; e o sistema 2 mais reflexivo, controlado, deliberativo e analítico. 

O avanço da neurociência veio de encontro a evolução da economia Comportamental, 

nos mostrando que muitos comportamentos não podem ser facilmente mudados por 

situações impostas, e sim que temos processos químicos e “componentes” em nossa máquina 

chamada cérebro as quais, dependendo se estão em pleno funcionamento ou não, e se os 

fatores químicos do corpo estão em equilíbrio, podem causar comportamentos que, se não 

podem ser previamente identificados, podem ser esperados e minimizados. 

 

 

3. DISCUSSÕES 

 

Primeiramente precisamos entender como funciona o pensamento do foresight: 

a) Discover / Descobrir – verificar sinais presentes que possam impactar o futuro 

dos negócios e da sociedade; 

b) Explore / Explorar – após scanear os sinais e identificar os mais promissores, 

idealizar futuros possíveis; 

c) Map / Mapear – desenvolvimento de cenários possíveis, inserindo a empresa 



no contexto mapeado; 

d) Create / Criação – após a definição do cenário ideal, colocar em prática as ações 

discutidas no planejamento. 

 

 

Figura 1: Foresight Framework 

Fonte: The Guide to the Natural Foresight Framework 

 

A compreensão das decisões individuais e o impacto que elas possuem no todo, 

tornam a vida do Foresight mais simples, devido ao entendimento mais adequando do que 

está ocorrendo, ou mais complicada devida a complexidade da psicologia humana que tende 

a não seguir uma linha racional. 

Uma mudança recente de comportamento, mas que ainda possui impeditivos e falta 

de discernimento por parte de muitos é em relação as mudanças climáticas, mesmo com o 

aumento de dados disponíveis a respeito da degradação e do aumento de emissões de gases, 

por mais que a população está tendenciosa a seguir por práticas mais saudáveis, a grande 

maioria ainda aguarda que governos e grandes empresas tomem o primeiro passo para 

somente depois seguirem o caminho, porém nos dias atuais já temos condições suficientes de 

iniciarmos essa mudança de comportamento em nossas casas, como um exemplo importante 



é a geração própria de energia. Empresas, e pessoas físicas, já podem se comprometer a uma 

melhoria das emissões de gases optando por geração de energias mais limpas, no caso mais 

apropriado no planejamento das empresas é a energia fotovoltaica, além de melhorar as 

condições ambientais, causa uma forte redução no custo energético, item esse que empresas 

que não pensam não futuro dificilmente consideram em seu planejamento essa mudança de 

consumo energético. 

Analisar as mudanças comportamentais das pessoas ajudam em outras frentes de 

negócios como no caso de seguros e aposentadorias, pois o comportamento do cidadão como 

um todo está direcionado para pessoas com vidas mais saudáveis e com perspectiva de vida 

maiores, e se esse tipo de análise não for identificado e planejado para o novo futuro que virá 

pela frente, as companhias podem ter sérios problemas financeiros de arcar com os custos 

elevados que terão com a mudança de perfil do segurado. 

Existem também a utilização inadequada desse novo entendimento do 

comportamento humano e a possível consequência para o futuro, que é o caso dos Nudges. 

Termo inicialmente cunhado pelo Nobel Richard Thaller, significa “qualquer aspecto da 

arquitetura de escolha que altera o comportamento das pessoas de um modo previsível sem 

proibir quaisquer opções nem alterar significativamente seus incentivos econômicos. Para 

que uma intervenção seja considerada um mero nudge, deve ser fácil e barato evitá-la. 

Nudges não são imposições. Dispor as frutas ao nível do olhar é considerado nudge. Proibir 

junk food, não”. Empresas que investem em neurociência e big data de padrões de consumo, 

se utilizam dessas informações para criar específicos Nudges visando direcionar a escolha da 

população para a compra de determinado produto ou para a escolha de determinada 

informação.  

Por ser um item que causa a mudança de comportamento de acordo com certos 

padrões de informação direcionadas, além de ser um facilitador de mudanças para o futuro, 

pode ser um causador de infelicidade futura na população pois, por mais que possa causar 

uma felicidade ou prazer momentâneo, a médio e longo prazo esse prazer se dissipa e aquele 

que foi “sugestionado” pelo Nudge se sente traído, ou enganado, ou o pior de tudo se sente 

enganado por ele mesmo. 



E como isso pode ser absorvido e estruturado visando um planejamento estratégico 

eficiente? Através da percepção do que ocorre no mundo em nível mais individual do que 

global, pois as mudanças e tendências se observam em pequenas escalas, em pequenos 

grupos, e nessa hora entra a filosofia, com todas as diversas cabeças de diversos níveis 

hierárquicos e diferenças sociais e raciais que se utilizam das metodologias especificas para 

cada tipo de situação e desenvolvem discussões idealizando mundos diferentes, mundos 

melhores ou piores, colocando em perspectiva não somente os concorrentes, mas outros 

tipos de produtos e serviços que possam mudar a opinião das pessoas impactando assim o 

seu produto e seu posicionamento nesse novo mercado futuro. 

Empresas e governos já estão desenvolvendo áreas focadas únicas e exclusivamente 

em “prever” o futuro e criar alternativas e práticas hoje para fazerem esse futuro acontecer. 

Estão deixando um pouco de lado parte do processo e da responsabilidade de planejar das 

áreas operacionais e de algumas áreas táticas e deixando para que experts em Foresight, 

muitos com estudos em filosofia e psicologia, foquem em determinar os melhores caminhos 

a seguir pelas empresas em pró a construção de um novo futuro, ficando a cargo das demais 

áreas as definições de como se inserirem nesse novo cenário desenhado. 

 

 

4. CONCLUSÕES OU CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

“Penso, logo existo”5. “Só sei que nada sei”6. Frases cunhadas em tempos remotos, 

mas que nos mostram, até hoje, o quanto estamos aprendendo a cada dia sobre o mundo e a 

sociedade, mas só conseguiremos achegar a esse nível de aprendizado se, inicialmente, nos 

entendermos como seres individuais, que pensam e tomas decisões, e que estamos 

constantemente aprendendo algo, nos tornando hoje mais inteligentes que ontem, mas longe 

da sabedoria do amanhã. 

Criar o futuro não é obra de ficção científica ou de filmes, nós estamos criando o nosso 
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futuro e do nosso mundo a cada dia, a cada decisão tomada, a cada decisão não tomada. A 

cada instante percebemos que, por mais individuais que somos, nossas decisões precisam ser 

baseadas não em opiniões ou desejos egoístas e pessoais, mas sim em termos de sociedade. 

Ter em mente que tudo que fazemos e dizemos servem de exemplo para uma ou mais 

pessoas tomarem suas próprias decisões e direções em suas vidas pessoais e profissionais, 

portanto a visão e as práticas de foresight podem ser utilizadas não somente à vida 

profissional, mas com a devida adequação, utilizar em nossas vidas pessoais como forma de 

organizar melhor nossas ideias, nossas ações e, principalmente, nosso comportamento como 

ser humano. 
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