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RESUMO 
SIMAS, A.L.F. Planejamento da política de resíduos sólidos do Estado de São 
Paulo: Proposição metodológica para estudos prospectivos. 2022. 182 p. 
Dissertação (Mestrado) - Faculdade de Saúde Pública, Universidade de São Paulo, 
São Paulo, 2022 

 
A gestão e o gerenciamento inadequados de resíduos sólidos resulta em importantes 
impactos ambientais e podem contribuir com agravos à saúde e à qualidade de vida 
da população. A fim de criar mecanismos para a gestão dos resíduos sólidos urbanos, 
em 2010, foi sancionada a Política Nacional de Resíduos Sólidos, normativa federal 
que define diretrizes, objetivos e instrumentos de gestão, como os Planos Estaduais. 
Em 2020, o Estado de São Paulo revisou a primeira versão de seu Plano Estadual de 
2014, resultando em estrutura composta por quatro seções, dentre elas, a construção 
de cenários futuros, com limitações no desenvolvimento, tanto no aspecto 
metodológico quanto no entendimento aos fatores chave. Visando contribuir com a 
administração pública e definir estratégias efetivas, este trabalho teve como objetivo 
propor metodologia para construção de estudos prospectivos para o Plano de 
Resíduos Sólidos do Estado de São Paulo (PERS-SP). A pesquisa exploratória 
empregou método qualitativo e estudo de caso. Os resultados indicaram que as 
ferramentas existentes para construção de cenários foram concebidas para a gestão 
empresarial. Logo, seu uso em políticas públicas exige novas premissas, adaptações 
de passos metodológicos e, sobretudo, a inclusão de instrumentos efetivos de controle 
social. Embora não exista apenas um método ou ferramenta para a construção de 
cenários futuros, recomenda-se que a governança da política de resíduos sólidos se 
dê por meio da inclusão mais abrangente de atores sociais diversos, assim como, o 
planejamento seja compreendido como instrumento contínuo e dinâmico, fundamental 
para reconstruir a realidade e oferecer um futuro melhor para a sustentabilidade social 
e ambiental. Como produto técnico, resultou em um roteiro metodológico de estudos 
prospectivos que buscou garantir o controle social na elaboração e implementação de 
cenários futuros para a gestão de resíduos sólidos, cujo resultado da política pública 
fosse capaz de atender às demandas do maior número de atores políticos e sociais. 
Esses resultados contribuem com ferramentas adequadas de planejamento para a 
administração pública, capazes de subsidiar o desenvolvimento de estratégias 
positivas para a sociedade. 
Palavras-chave: resíduos sólidos, planejamento estratégico, estudos prospectivos, 
políticas públicas. 



 

ABSTRACT 

SIMAS, A.L.F. Planning of solid waste policy in the State of São Paulo: 
Methodological proposal for prospective studies. 2022. 182 p. Dissertação 
(Mestrado) - Faculdade de Saúde Pública, Universidade de São Paulo, São Paulo, 
2022. 

 
Inadequate management and management of solid waste results in important 
environmental impacts and can contribute to health problems and the population's 
quality of life. In order to create mechanisms for the management of urban solid waste, 
in 2010, the National Solid Waste Policy was enacted, a federal regulation that defines 
guidelines, objectives and management instruments, such as State Plans. In 2020, the 
State of São Paulo revised the first version of its 2014 State Plan, resulting in a 
structure composed of four sections, among them, the construction of future scenarios, 
with limitations in the development, both in the methodological aspect and in the 
understanding of the factors key. Aiming to contribute to public administration and 
define effective strategies, this work aimed to propose a methodology for the 
construction of prospective studies for the Solid Waste Plan of the State of São Paulo 
(PERS-SP). The exploratory research used a qualitative method and a case study. The 
results indicated that the existing tools for scenario building were designed for business 
management. Therefore, its use in public policies requires new premises, adaptations 
of methodological steps and, above all, the inclusion of effective instruments of social 
control. Although there is not just one method or tool for building future scenarios, it is 
recommended that solid waste policy governance takes place through the broader 
inclusion of different social actors, as well as planning to be understood as a continuous 
and dynamic, fundamental to rebuild reality and offer a better future for social and 
environmental sustainability. As a technical product, it resulted in a methodological 
script of prospective studies that sought to guarantee social control in the elaboration 
and implementation of future scenarios for solid waste management, whose result of 
public policy was capable of meeting the demands of the largest number of political 
actors and social. These results contribute to adequate planning tools for public 
administration, capable of supporting the development of positive strategies for society. 
Keywords: solid waste, strategic planning, prospective studies, public policies. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

A gestão e o gerenciamento inadequados dos resíduos sólidos promovem 

impactos ambientais, como a poluição dos oceanos, dos rios, mananciais, e águas 

subterrâneas, degradação e contaminação do solo, e também, provoca a geração de 

gases de efeito estufa, principalmente do metano (CH4). No que tange à saúde pública, 

sua disposição incorreta pode atrair vetores de doenças, como mosquitos, moscas, 

baratas e ratos, desencadeando assim, doenças como a dengue e leptospirose 

(JACOBI e BESEN, 2011; SANTOS e GONÇALVES-DIAS, 2012). 

Buscando criar mecanismos legais que possam conduzir o poder público a adotar 

medidas para a gestão adequada dos resíduos sólidos nas dimensões ambientais, 

sociais, tecnológicas, econômicas e sanitárias, o governo federal sancionou em 2010 

a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), por meio da lei nº 12.305 (BRASIL, 

2010). 

A PNRS estabelece importantes objetivos, diretrizes e instrumentos, dentre os 

quais se destacam dois aspectos inovadores: 1) a responsabilidade compartilhada pelo 

ciclo de vida dos produtos, definida como conjunto de atribuições individualizadas e 

encadeadas dos fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes, dos 

consumidores e dos titulares dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo 

dos resíduos sólidos, para minimizar o volume de resíduos sólidos e rejeitos gerados, 

bem como para reduzir os impactos causados à saúde humana e à qualidade 

ambiental decorrentes do ciclo de vida dos produtos; 2) os planos de resíduos sólidos 

como instrumento da Política, obrigando a todos os entes da federação, união, estados 

e municípios elaborarem seus planos de gestão de resíduos sólidos, além do setor 

produtivo, com os planos de gerenciamento (BRASIL, 2010; REIS, FRIEDE e LOPES, 

2017). 

Compete aos Estados, no âmbito do seu plano de gestão, abranger todo o 

território e atividades de coleta seletiva, recuperação e reciclagem, tratamento e 

destinação final dos resíduos sólidos urbanos, a gestão de resíduos de construção 

civil, de serviços de transporte, de serviços de saúde, agrossilvopastoris ou outros 

resíduos, de acordo com as peculiaridades microrregionais, respeitando a 

responsabilidade dos geradores. Para tanto, a referida lei estabelece em seu art. 17 

o conteúdo mínimo para compor este instrumento (BRASIL, 2010). 
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O Estado de São Paulo, visando atender a PNRS, publicou o primeiro Plano em 

2014, atualizado em 2020. Este documento trouxe importantes avanços na definição 

de estratégias para políticas públicas ambientais, porém há lacunas importantes a 

serem preenchidas, principalmente nos indicadores utilizados e nas ferramentas de 

planejamento adotadas (SÃO PAULO, 2020). 

O Plano de Resíduos Sólidos do Estado de São Paulo (PERS – SP) é 

constituído por quatro seções: 1) Panorama dos Resíduos, que retrata a situação 

da gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos no estado; 2) Estudo de 
Regionalização e Proposição de Arranjos Intermunicipais, que tem o intuito de 

compartilhar os serviços e atividades de interesse comum aos municípios, a fim de 

permitir a otimização dos recursos financeiros, materiais e humanos, e a geração de 

economia de escala; 3) Proposição de Cenários, que busca a visualização de 

possíveis configurações futuras para a gestão dos resíduos sólidos, a partir de 

projeções de geração; e 4) Diretrizes, Metas e Ações, que trata sobre as estratégias 

a serem adotadas ao futuro desejado (SÃO PAULO, 2014; SÃO PAULO, 2020). 

Em relação à elaboração de cenários futuros, observa-se que a primeira versão 

do Plano adotou metodologia de cenários projetivos, modelo quantitativo e 

determinista, que considera a extrapolação dos fatos passados e, que as forças que 

moldaram o passado e construíram o presente continuarão a atuar e modelar o futuro 

(SÃO PAULO, 2014). 

Os fenômenos foram analisados a partir da observação do momento presente e da 

tendência de futuro, com a premissa de que o maior crescimento econômico implica em 

maior geração de resíduos. Para tanto, foram utilizadas três variáveis: Produto Interno 

Bruto per capita, crescimento populacional, coeficiente per capita de geração de 

resíduos sólidos. Essas projeções se mostraram ineficazes à medida que as variáveis 

não se comportaram como previsto, e pela ausência de outros parâmetros sociais, 

econômicos, tecnológicos e ambientais no processo de identificação do cenário de 

referência para o planejamento. (SÃO PAULO, 2014) Assim, com suas limitações 

conceituais e de resultados, estes cenários podem levar a estratégias equivocadas 

para a gestão pública. 

Diante das incertezas que envolvem a definição de uma trajetória de referência 

para elaboração de cenários, cabe ressaltar que determinados eventos poderão 

impactar na política dos resíduos sólidos, como a adoção de novas tecnologias de 
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tratamento dos resíduos, o aumento da coleta seletiva nos municípios, alteração das 

características dos resíduos sólidos e dos padrões de produção e consumo (SÃO 

PAULO, 2020). 

Para a sua atualização, em 2020, a seção de Cenários adotou a construção de 

futuros desejados para todos os tipos de resíduos, com a premissa de que o futuro 

não deve ser percebido apenas como uma projeção do passado, e sim, construído 

com base nas escolhas atuais e nos caminhos adotados, de contextos políticos, de 

realidades sociais, econômicas e ambientais. (SÃO PAULO, 2020; TEIXEIRA, 2019). 

Entretanto, não foi utilizada nenhuma metodologia conceituada para estabelecer estes 

cenários. 

Os cenários prospectivos, por outro lado, ampliam as possibilidades do futuro, 

analisam diversas tendências e consideram que o futuro pode ser completamente 

diferente do passado (GOUNARIDIS et al, 2018). 

Cenários prospectivos podem ser definidos como processos sistemáticos e 

participativos de levantamento de informações relativas ao futuro e de construção de 

visões a médio e longo prazo para subsidiar as decisões atuais e mobilizar ações e 

estratégias comuns (EUR, 2002). 

Segundo Marcial e Grumbach (2008, p. 18), “os estudos prospectivos não tem 

como objetivo prever o futuro e, sim, estudar as diversas possibilidades de futuros 

plausíveis existentes e preparar as organizações para enfrentar qualquer uma delas, 

ou até mesmo criar condições para que modifiquem suas probabilidades de 

ocorrência, ou minimizar seus efeitos”. 

Cabe ressaltar que o exercício socioecológico é a ação humana baseada nos 

processos sociais e no contexto de trazer um ambiente seguro, harmonioso e 

sustentável, a serviço das necessidades humanas. Para tanto, é importante 

considerar as questões de planejamento e gestão, restauração e conservação do 

meio ambiente, dentre outras (XIANG, 2020). 

A política de resíduos sólidos envolve diversos atores políticos e sociais, 

temas e variáveis, podendo ser classificada como um sistema complexo. Segundo 

Sargut e Macgrafth (2011), sistemas complexos apresentam elementos cujo o 

comportamento individual pode ser previsível, porém, as interações exercem 

influência, e com isso, o resultado final torna-se imprevisível. A complexidade pode 

ser medida pelo número de interações entre os fatores; o grau de conexões entre os 
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componentes do sistema; e o grau de heterogeneidade dos elementos. 

Nessa circunstância, o estudo prospectivo torna-se relevante para as 

políticas públicas de resíduos sólidos à medida que promove a antecipação do futuro 

e reduz as incertezas ao longo do tempo. O PERS estrutura as estratégias baseadas 

no planejamento a longo prazo, portanto, precisa investigar as incertezas e 

tendências a respeito de sua complexidade, e também, identificar os fatores com 

maiores interferências no seu desempenho. 

Com base nessas considerações, este trabalho tem a finalidade de subsidiar o 

Planejamento da Política de Resíduos Sólidos do Estado de São Paulo por meio da 

proposição metodológica de elaboração de cenários futuros, e desse modo, que a 

adoção de boas ferramentas de planejamento possa contribuir para o 

desenvolvimento de políticas públicas efetivas. 

Para tanto, esta dissertação caracteriza o processo de planejamento da política 

de resíduos sólidos do Estado de São Paulo; compara as metodologias de 

construção de cenários futuros mais conceituadas; aprofunda a compreensão dos 

critérios adotados no processo de planejamento; e propõe, conforme os resultados, 

um roteiro metodológico de construção de cenários futuros. 
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2. OBJETIVO GERAL 
 

Propor metodologia de estudos prospectivos como subsidio para elaboração do 

Plano de Resíduos Sólidos do Estado de São Paulo com base na análise e 

combinação de múltiplos métodos e técnicas, quantitativos e qualitativos. 

 
 

2.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 

(i) Caracterizar o processo de planejamento da política de resíduos sólidos do Estado 

de São Paulo por meio de interações estratégicas entre atores políticos e sociais; 

(ii) Analisar métodos prospectivos para construção de cenários futuros; 

(iii) Propor metodologia de estudos prospectivos para o planejamento da política de 

resíduos de resíduos sólidos do Estado de São Paulo. 

 
 

2.2 PREMISSAS 
 

A utilização de métodos de construção de cenários futuros no processo de 

elaboração dos planos de gestão de resíduos sólidos é muitas vezes limitadas por 

diversos fatores, como por exemplo: o desconhecimento das ferramentas de 

planejamento por parte dos agentes públicos; complexidade dos métodos existentes; 

tempo necessário para desenvolver os planos; incertezas políticas e institucionais que 

permeiam a administração pública; dificuldades de identificar os fatores chaves para 

a construção de cenários futuros. 

Nessa direção, esta dissertação tem como premissa permitir que a administração 

pública possa construir cenários futuros que sejam efetivos para a definição de 

estratégias, e equalizar a participação social nos processos de elaboração de políticas 

públicas de resíduos sólidos. 

Embora este trabalho refere-se ao estudo de caso do Estado de São Paulo, pode 

ser utilizado por outros entes da federação no que tange à elaboração dos seus planos 

de gestão de resíduos sólidos. 

O presente trabalho apresenta levantamento de dados de natureza exploratória, 

com o intuito de buscar padrões, ideias e hipóteses sobre o tema; e, de caráter 

qualitativo, por considerar opinião de especialistas, contexto político e social ao qual 
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o PERS-SP está inserido; e o significado que o planejamento traz para a sociedade. 
 
 

2.3 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 
 

A dissertação está estruturada em 6 capítulos, iniciada pela introdução, que 

contextualiza o problema, a justifica e as premissas que motivaram o estudo. 

O capítulo 2 é representado pelo objetivo geral e os específicos, que delimitam 

o tema e orientam os processos necessários para atender o objeto da dissertação. 

O capítulo 3 consiste na “Fundamentação teórica”, com a finalidade de oferecer 

o embasamento ao trabalho por meio do levantamento bibliográfico, com a revisão 

de textos e artigos, e conduzir a análise e interpretação dos dados coletados, além 

de permitir a maior compreensão do tema estudado. 

O capítulo 4 está organizado nos procedimentos metodológicos necessários para 

atendimento dos objetivos. As técnicas escolhidas nesta dissertação permitiram 

desenvolver o estudo e, consequentemente, atender o que foi proposto. 

O capítulo 5 apresenta os resultados e discussões, que estão articulados com a 

concepção do autor, em conjunto com os resultados obtidos no levantamento de 

dados. O fechamento do capítulo 5 dar-se-á pelo produto final: “Método para 

construção de cenários futuros para a política de resíduos sólidos do Estado de São 

Paulo. 
Por fim, o capítulo 6 apresenta as conclusões e recomendações. 
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Figura 1. Diagrama da estrutura da dissertação 
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3. REFERENCIAL TEÓRICO 
 

O referencial teórico está organizado nos temas importantes para o 

desenvolvimento da dissertação, e organizado da seguinte forma: (i) Política Pública: 

Contextualização; (ii) Atores políticos e jogo social, (iii) Política Nacional de Resíduos 

Sólidos; (iv) Histórico da Política de Resíduos Sólidos do Estado de São Paulo; (v) 

Estudos prospectivos realizados em políticas públicas no Brasil; (vi) Cenários e 

métodos prospectivos; (vii) Indicadores do PERS-SP voltados para estudos 

prospectivos. 

 
3.1.1 POLÍTICA PÚBLICA: CONTEXTUALIZAÇÃO 

 
A política pública surge enquanto área do conhecimento e disciplina acadêmica 

ligada às ciências políticas em meados do século XX, nos Estados Unidos da 

América (EUA), com ênfase nos estudos sobre a ação dos governos. Nesta 

abordagem, a introdução da política pública enquanto ferramenta para aplicação de 

decisões do Estado é produto da Guerra Fria e da valorização da tecnocracia como 

forma de enfrentar suas consequências (SOUZA, 2006). 

Neste momento, os EUA rompem ou transpõem a tradição europeia de estudos 

e pesquisas nesta área, as quais se concentravam mais nas bases teóricas sobre o 

papel do Estado e na análise sobre suas instituições do que propriamente na 

produção dos governos (SOUZA, 2022). 

A base do pensamento norte-americano considera que, em democracias 

estáveis, as ações que governos executam ou deixam de executar são passíveis de 

serem formuladas cientificamente e analisadas por pesquisadores independentes, 

com o objetivo de compreender as razões pelas quais os governos propõem estas 

ações (SOUZA, 2006). 

A aplicação de métodos científicos às formulações e decisões do governo 

sobre problemas públicos se expande posteriormente para as diversas áreas da 

gestão pública, inclusive para a área social. 

Ao longo deste período, uma série de autores conceituou e analisou o termo 

“política pública”, o qual foi sendo ressignificado com o passar dos anos. Cabe 

destacar, sob a luz do pensamento contemporâneo, Charles Limdblom (1959) 
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propôs a incorporação de outras variáveis à formulação e análise de políticas 

públicas, tais como as relações de poder e a integração entre as diferentes fases do 

processo decisório. Desta forma, as políticas públicas precisariam incorporar à sua 

formulação e análise além de elementos de racionalidade e técnica, outras questões 

tais como: o papel das eleições, das burocracias, dos partidos e dos grupos de 

interesse (AGUM et al, 2015). 

David Easton (1965) reforça este pensamento, à medida que descreve que a 

formulação e implementação de como as políticas públicas sofrem influência direta 

dos grupos de interesse, da mídia e dos partidos políticos. Easton amplia a 

compreensão de políticas públicas, definindo-a como sistema de diversas interfaces, 

o qual relaciona sua formulação, resultados e ambiente. 

De maneira geral, as abordagens teóricas sobre políticas públicas assumem 

uma visão ampla, complexa e multidisciplinar sobre o tema. Muitas delas partem de 

premissas de que o todo é mais importante do que a soma das partes, e que, 

indivíduos, instituições, ideologia e grupos de interesses, interagindo entre si, são 

aspectos fundamentais para seu processo de formulação e implementação (SOUZA, 

2006). 

Resguardado o risco da simplificação, pode-se resumir política pública como 

a discussão e prática de ações relacionadas ao conteúdo, concreto ou simbólico, de 

decisões reconhecidas como políticas (AGUM et al, 2015). 

Thomas Dye (1984) define política pública como “o que o governo escolhe fazer 

ou não fazer” mediante a um determinado problema. 

Souza (2006) observa que o processo de formulação de política pública é 

aquele por meio do qual os governos traduzem seus propósitos em programas e 

ações, que produzirão resultados no mundo real. Trata-se de um campo do 

conhecimento que busca, simultaneamente, “colocar o governo em ação”, analisar e 

monitorar esta ação e, sempre que necessário, propor mudanças no curso da 

mesma. 

          Qualquer que seja o ponto de partida para análise das políticas públicas, ele 

pressupõe o olhar sobre pressões sociais, interesses conflitantes, interesses comuns, 

jogos de poder, instituições, intervenções, dentre outros. 
Isto ressalta o fato de que o Estado (em todas as suas esferas) não é o único 
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ator envolvido no desenvolvimento e implantação de políticas públicas. Vários outros 

atores importantes participam deste processo, como: Organizações Não 

Governamentais (ONGs), empresas, associações, instituições públicas e privadas e 

segmentos da sociedade civil. (SAMPAIO e JUNIOR, 2006). 

O cenário contemporâneo refere-se à aceleração de mudanças estruturais de 

ordem econômica, política, social e tecnológica, as quais exigem a elaboração de 

políticas públicas eficientes e efetivas (SÃO PAULO, 2012). Em países em 

desenvolvimento, como o Brasil, este cenário acrescenta a necessidade de 

responder as demandas históricas de promoção da igualdade social e 

desenvolvimento econômico sustentável em todas as suas esferas. 

Souza (2002) aponta que as análises voltadas para a implementação de 

políticas públicas devem focalizar o grau de conhecimento, capacidade das 

organizações e dos tomadores de decisão sobre a política que está sendo 

implementada; os diversos processos que compõem a implementação, inclusive seus 

pontos de conflito; o papel dos atores sociais na implementação e o grau de 

discricionaridade da burocracia quando implementa a política pública. 

O estudo da implementação de políticas públicas é um dos temas privilegiados 

na agenda contemporânea de pesquisas focadas na análise do Estado em ação 

(REZENDE, 2002). 

As primeiras legislações que tratam de aspectos ambientais no Brasil e no 

estado de São Paulo datam do fim do século XIX, quando ocorre a proclamação da 

República do Brasil em 1889 e iniciava-se a organização dos governos das antigas 

províncias. No Estado de São Paulo surgia o Serviço Sanitário, com a aprovação do 

primeiro Código Sanitário em 1894, e sua implementação pelo Decreto nº 233, 

publicado no mesmo ano. Em 2018 é publicado o novo Código Sanitário por meio do 

Decreto Estadual nº 2918, que buscava regular a vida das pessoas nas cidades e na 

área rural. (DUARTE, 2009). 

A partir da década de 30, surgem no Brasil as políticas ambientais para 

atender as necessidades de se criar uma base regulatória em função da urgência da 

industrialização do país. Para tanto, foram instituídos códigos e medidas 

administrativas, como por exemplo, em 1934, o Código das Águas, o Código da 

Mineração e o Código Florestal, e em 1938 a publicação do Código da Pesca. Outro 

momento histórico importante ocorre na década de 70, com o início do controle da 
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poluição industrial e a criação da Secretaria Especial do Meio Ambiente (SEMA), em 

1973, pelo Decreto nº 73.030 (FERREIRA e SALLES, 2016). 

A compreensão sobre questões ambientais impõe a necessidade de estudos 

interdisciplinares que articulem diversos olhares, com vistas a obter um 

conhecimento integrado desta complexa problemática. Isto significa pensar de outras 

formas os desafios identificados, compartilhando conceitos e metodologias 

particulares, para então, construir novos métodos que tratem estas questões sob um 

ponto de vista novo e abrangente. 

A administração pública precisa se aperfeiçoar e agir para atender as 

necessidades da sociedade e acompanhar a evolução tecnológica. Neste contexto 

podemos destacar os aspectos de Governabilidade e Governança. Segundo Matos 

(2013) a Governabilidade representa a capacidade da administração pública em 

planejar e definir estratégias em direção aos problemas identificados, e pelo potencial 

de articular com outros atores sociais. Kanaane et al (2010) classifica Governança por 

ser o conjunto de ações gerenciadas pelo Estado na busca do desenvolvimento nas 

dimensões econômicas, sociais, ambientais, dentre outras. A Governança estabelece 

as responsabilidades e os processos necessários para tomadas de decisão. 

Segundo Denhart (2000) a governança pública deve servir ao invés de dirigir, 

e o conceito de administração pública deve ser focada no modelo de gestão para a 

sociedade. Para tanto, deve estar calcada na participação social em todas suas 

etapas: elaboração; decisão; implementação; controle e monitoramento; e, 

principalmente, garantir a legitimidade do exercício do poder. 

Assim, o aumento da complexidade que compreendem os desafios da gestão 

pública e a participação dos diversos atores políticos e sociais na elaboração das 

mesmas faz-se necessário o desenvolvimento e/ou a redefinição de instrumentos, 

técnicas e ferramentas que permitam que os processos de planejamento sejam mais 

rápidos e efetivos (FERREIRA e SALLES, 2016). 
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3.2 ATORES POLÍTICOS E JOGO SOCIAL 
 

As políticas públicas são orientadas por processos de planejamento elaboradas 

nas organizações dos governos, com suas respectivas complexidades estruturais. Os 

tomadores de decisão, que podem ser denominados de atores políticos, defrontam- 

se com problemas de demandas sociais, de saúde, econômicos, dentre outros, e suas 

interfaces com as oportunidades institucionais. Para tanto, estabelecem diálogos com 

outros atores sociais, por meio de negociações, consensos e dissensos, e como 

resultado, a elaboração das agendas políticas, que influenciam na definição de 

diretrizes, prioridades e estratégias, e, ações para responder as demandas e desafios 

em relação às disputas firmadas entre os atores sociais (SARTINI et al, 2004). 

Em 1968, Garred Hardin publica na revista Science o artigo “A tragédia dos 

comuns”, que aborda os dilemas sociais, e como a racionalidade individual leva a uma 

irracionalidade coletiva, e, a existência de conflito entre o interesse pessoal e o 

interesse do grupo. Segundo Tabernero (2007), quando um grupo de pessoas tem de 

compartilhar um número limitado de recursos, existe uma tendência para atuar de 

forma autossuficiente (individualizada), mesmo sabendo que a cooperação mútua 

poderia conduzir a um maior benefício para mais pessoas, para o coletivo. Neste 

contexto, cada indivíduo recebe uma retribuição maior por não colaborar com os 

demais; no entanto, se todos desempenharem a mesma escolha, o resultado será 

inferior daquele conquistado por cooperação coletiva. Peter Kollock, por meio do artigo 

“Dilemas Sociais: a anatomia da cooperação” adverte que: “muitos dos problemas 

mais desafiadores enfrentados, desde relacionamentos interpessoais até conflitos 

internacionais, são enquadrados nesta categoria” (KOLLOCK, 1998, p. 183). 

Destaca-se também “A teoria dos jogos”, segmento da matemática que surgiu no 

início do século 20, desenvolvida para resolver problemas com partes em conflito ou 

por meio de alianças, capazes de tomar decisões racionais em diversos cenários. A 

teoria considera que resultado não depende da estratégia estabelecida por um ator 

político e/ou social e das condições do “ambiente”, mas também, de diferentes 

estratégias definidas por outros atores, mesmo com objetivos comuns. A teoria dos 

jogos moderna foi introduzida na década de 1920 por John von Neumann, e destacou- 

se após a publicação em 1944 de “The Theory of Games and Economic Behavior “, 

em conjunto com Oskar Morgenstern. A teoria oferece muitas aplicações em 

https://pt.wikipedia.org/wiki/The_Theory_of_Games_and_Economic_Behavior
https://pt.wikipedia.org/wiki/Oskar_Morgenstern
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diferentes campos, incluindo economia, ciência política, finanças, psicologia, biologia, 

dentre outros (DANIELE et al, 2021). 

Segundo Clefos e Bega (2020), John von Neumann e Oskar Morgenstern criaram 

um estudo matemático inovador sobre a teoria das organizações econômicas e 

sociais, baseada na teoria dos jogos das estratégias, permitindo assim, o surgimento 

de um novo campo de investigação científica, amplamente utilizado para analisar 

diversos fenômenos do mundo real. 

Outro autor importante no campo da teoria dos jogos foi o matemático John Forbes 

Nash Jr, prêmio Nobel de Economia em 1994, a qual, suas teorias foram fundamentais 

para compreender os processos de tomada de decisão no campo da economia e, 

também, para outras áreas que envolvam interações estratégicas complexas. (GOYAL 

et al, 2018). 

“O papel da teoria dos jogos é a representação de uma situação problemática, 

implicando personagens que tem um papel determinado. (O conceito do papel de cada 

ator, é o mais importante da psicologia social. São as interações humanas que põem 

em causa, seja a personalidade dos atores em presença, seja o sistema de limites 

sociais que se exerce sobre as suas relações)”. (ABRANTES, 2004, p. 17). 

Em relação à política de resíduos sólidos, há uma série de atores envolvidos no 

sistema, com diferentes obrigações, abordada no conceito de responsabilidade 

compartilhada, definida pela PNRS como: “conjunto de atribuições individualizadas e 

encadeadas dos fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes, dos 

consumidores e dos titulares dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo 

dos resíduos sólidos, para minimizar o volume de resíduos sólidos e rejeitos gerados, 

bem como para reduzir os impactos causados à saúde humana e à qualidade 

ambiental decorrentes do ciclo de vida dos produtos” (BRASIL, 2010). Ressalta-se que 

que esta proposição permite que os diferentes atores, com interesses diversos, 

possam dirigir-se ao mesmo objetivo, que é a destinação ambientalmente adequada 

dos resíduos sólidos, o que pode ser reciclado, reutilizado ou reaproveitado; e a 

disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos (SANTOS, 2015). 

Assim, pensar em políticas públicas é projetar além das ações governamentais 

e suas respectivas decisões, é compreender o papel de outros atores sociais, como, 

por exemplo, as universidades, a sociedade civil, e, questões de mercado (HOWLETT 

et al, 2013). O caráter político ocorre pelos interesses dos diversos atores, ideologias, 
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e suas necessidades. Desse modo, as políticas públicas não se restringem 

exclusivamente aos aspectos técnicos para a tomada de decisão, mas sim, pelo 

resultado das disputas institucionais, representadas pelos múltiplos interesses 
(ALMEIDA e GOMES, 2018). 

 
 

3.3 POLÍTICA NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS 
 

Em relação a regulamentação dos resíduos sólidos no âmbito nacional, é 

importante frisar a lei nº 9.605/1998, que dispõe sobre as sanções penais e 

administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, alterada 

pela Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), publicada em 2010, que dispõe 

sobre seus princípios, objetivos e instrumentos, bem como sobre as diretrizes relativas 

à gestão integrada e gerenciamento de resíduos sólidos, incluídos os perigosos, às 

responsabilidades dos geradores e do poder público e aos instrumentos econômicos 

aplicáveis. 

A gestão de resíduos sólidos constitui um campo de análise de particular 

relevância, uma vez que envolve uma das grandes preocupações da humanidade em 

termos ambientais e sociais. Observa-se neste contexto a crescente geração de 

resíduos sólidos decorrente do aumento populacional, da rápida e progressiva 

industrialização, os modelos de desenvolvimento econômico e padrões de produção 

e consumo difundidos pelo capital (REIS et al, 2017). 

No Brasil, este campo de estudo, envolve políticas públicas recentes, que 

incentivam a cooperação intermunicipal e as formas emergentes de governança 

regional. 

Anteriormente à aprovação da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), 

instituída pela Lei Federal nº 12.305/2010, a normatização sobre resíduos sólidos 

encontrava-se demasiadamente pulverizada em diversas leis, decretos, portarias e 

resoluções, sobretudo do CONAMA (Conselho Nacional do Meio Ambiente) e da 

ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária). Até aquele momento, a única 

política em nível nacional que abordava a gestão dos resíduos sólidos era regida pela 

Lei Federal nº 11.445/2007, a qual estabelece diretrizes para o setor de saneamento 

básico, incluindo o abastecimento de água, o esgotamento sanitário, o manejo de 

águas pluviais e a gestão de resíduos sólidos urbanos (Mota e Silva, 2016). 
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A partir da sanção da PNRS, cuja lei foi regulamentada em dezembro do 

mesmo ano, por meio do Decreto Federal nº 7.404/2010 e alterada em 2022 pelo 

Decreto nº 10.936, o Brasil finalmente passou a contar com um marco legal 

específico para resíduos sólidos, que garantiu melhores e mais adequadas condições 

de atuação por parte da administração pública em relação às demandas urgentes e 

necessárias do setor. Demandas estas que, com toda a sua complexidade, 

perpassam as esferas ambiental, social, tecnológica e econômica (Mota e Silva, 

2016). 

Para enfrentar esses desafios, a lei estabelece diretrizes de gestão 

compartilhada; formação de consórcios intermunicipais de gerenciamento dos 

resíduos sólidos; e define a sustentabilidade e proteção da saúde humana como 

princípios norteadores de todas as ações de governo (MAIELLO, 2018). 

A PNRS, em seu art. 5º, dispõe: “A Política Nacional de Resíduos Sólidos 

integra a Política Nacional do Meio Ambiente e articula-se com a Política Nacional de 

Educação Ambiental, regulada pela Lei no 9.795, de 27 de abril de 1999, com a 

Política Federal de Saneamento Básico, regulada pela Lei nº 11.445, de 2007, e com 

a Lei no 11.107, de 6 de abril de 2005”, a qual dispõe sobre normas gerais de 

contratação de consórcios públicos. 

Nessa conjuntura, em 15 de julho de 2020 foi publicada a lei nº 14.026, que 

atualiza o marco legal de saneamento básico. Dentre as mudanças promovidas por 

este novo marco legal, destaca-se a extinção dos chamados contratos de programa, 

assinados sem licitação entre municípios e empresas estaduais de saneamento. 

Esses contratos são firmados com regras de prestação de tarifação, mas sem 

concorrência. Com o novo marco legal, abre-se espaço para os contratos de 

concessão e torna obrigatória a abertura de licitação, podendo, então, concorrer à 

vaga prestadores de serviço públicos e privados. A grande novidade desta norma 

para o setor de resíduos sólidos é a possibilidade de cobrança pelos serviços, com 

previsão para até 15-07-2021 a implementação de taxa ou tarifa por todos os 

municípios, como fonte de receita. 

Em consequência da PNRS, a criação de leis e decretos estaduais e 

municipais tem possibilitado o funcionamento de estruturas específicas, além de 

incentivar a criação e implantação de planos, programas e projetos ambientais que 

consolidem a gestão de resíduos em todo o país. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9795.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9795.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/Lei/L11445.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/Lei/L11445.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Lei/L11107.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Lei/L11107.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Lei/L11107.htm
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Entretanto, apesar da importância da PNRS para a introdução de uma visão 

sistêmica a respeito do tema, atualmente, após quase uma década de sua 

regulamentação, há críticas por parte de alguns especialistas a respeito da 

efetividade de sua aplicação. 

Ressalta-se o baixo grau de operacionalização da política no que diz respeito 

a ausência ou insuficiência de informações com base histórica confiável; mecanismos 

para coleta de dados acerca da geração e composição dos resíduos sólidos; baixa 

confiabilidade de indicadores, ausência de monitoramento e fiscalização; assim como 

a carência de metas ambiciosas de curto, médio e longo prazos. Soma-se a isso a 

falta de sustentabilidade econômico-financeira em muitos municípios. 

A PNRS apresenta como um dos principais instrumentos de gestão, os planos de 

resíduos sólidos. A Lei determina que todos os entes da federação (união, estados e 

municípios) elaborem seus planos de gestão de resíduos sólidos e, o setor produtivo, 

desenvolva os planos de gerenciamento (BRASIL, 2010). 

Nesse contexto, compete aos Estados, no âmbito do seu plano de gestão, 

abranger todo o território e as atividades de coleta seletiva, recuperação, reciclagem, 

tratamento, valorização e disposição final dos resíduos sólidos urbanos, a gestão de 

resíduos de construção civil, dos serviços de transporte, serviços de saúde, 

agrossilvopastoris, dentre outros, de acordo com as peculiaridades microrregionais 

e as responsabilidades dos atores políticos e sociais. Para tanto, a referida lei 

estabelece em seu art. 17 o conteúdo mínimo para compor este instrumento 

(BRASIL, 2010). 

Conforme observam Mota e Silva (2016), com o citado aparato legal, o Estado 

brasileiro passa a tomar posicionamento inovador e moderno perante o tema, 

considerando que estes instrumentos legais preveem formas participativas e 

democráticas de encaminhamento da problemática dos resíduos sólidos. 

Em adição a estas questões, destacam-se a falta de prioridade dada ao tema 

em diversas administrações públicas e a ausência de engajamento por parte da 

sociedade civil. Este engajamento poderia ser alcançado por meio de ações mais 

consistentes de educação ambiental e da utilização adequada de instrumentos 

econômicos. 
Assim, fica evidenciado que, apesar dos avanços ocorridos nos últimos anos, 
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há desafios complexos e abrangentes que se apresentam para o planejamento e a 

gestão dos resíduos sólidos enquanto política pública. 

 
3.4 HISTÓRICO DA POLÍTICA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO ESTADO DE SÃO 

PAULO 

 
O estado de São Paulo, no final da década de 60, possuía recursos financeiros 

para investimento em infraestrutura e, consequentemente, na exploração de recursos 

naturais. Somando-se a isso, passava por um processo de urbanização e 

desenvolvimento industrial, acarretando em impactos negativos na qualidade de vida 

da população (RONZA, 1998). 

Neste sentido, inicia-se ações para mitigar os impactos ambientais com a 

criação, em 1968, do Centro Tecnológico de Saneamento Básico (CETESB), 

vinculada à Secretaria dos Serviços e Obras Públicas. Em 1975 a CETESB incorpora 

a Diretoria de Controle da Poluição do Ar, que pertencia à Superintendência de 

Saneamento Ambiental (SUSAM), vinculada à Secretaria da Saúde, passando a 

denominar-se Companhia de Tecnologia de Saneamento Básico e Defesa do Meio 

Ambiente, subordinada à Secretaria de Obras e do Meio Ambiente, e, no ano de 2009, 

entra em vigor a lei nº 13.542, que criou a Nova CETESB, passando a denominar-se 

de Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental (CETESB, 2022). 

Em 1983 é criado o Conselho Estadual de Meio Ambiente (CONSEMA), 

formado por representantes do governo e da sociedade civil, com a finalidade de 

oferecer respostas para as discussões ambientais, e representou um marco para a 

criação da Secretaria do Meio Ambiente. 

No ano de 1986, no Governo Montoro, foi criada a Secretaria do Meio Ambiente 

por meio do Decreto Estadual nº 24.932, com os seguintes objetivos: (I) promover a 

preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental; (II) coordenar e integrar 

as atividades ligadas à defesa do meio ambiente; (III) promover a elaboração e o 

aperfeiçoamento das normas de proteção ao meio ambiente; (IV) incentivar o 

desenvolvimento de pesquisas e processos tecnológicos destinados a reduzir a 

degradação da qualidade ambiental; (V) estimular a realização de atividades 

educativas e a participação da comunidade no processo de preservação do meio 

ambiente (RONZA, 1998). 

http://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei/2009/lei-13542-08.05.2009.html
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Em relação à Política de Resíduos Sólidos, em março de 2006 o Estado de São 

Paulo institui a Política Estadual de Resíduos Sólidos por meio da lei nº 12.300, e 

define princípios e diretrizes, objetivos, instrumentos para a gestão integrada e 

compartilhada de resíduos sólidos, com vistas à prevenção e controle da poluição, à 

proteção e à recuperação da qualidade do meio ambiente, e à promoção da saúde 

pública, assegurando assim, o uso adequado dos recursos ambientais para o seu 

território. Em 2009 a Política de Resíduos Sólidos do Estado de São Paulo é 

regulamentada pelo decreto nº 54.645. 

De acordo com Simas e Lessa (2021b) as diretrizes do Estado de São Paulo 

relacionadas ao controle da poluição e resíduos sólidos são baseadas em programas, 

ações e regulamentações, de acordo com as datas em ordem cronológica a seguir: 

 
3.4.1 Aspectos legais 

 
 

1976 - Lei nº 997/1976 - Dispõe sobre a instituição do sistema de prevenção e controle 

da poluição do meio ambiente na forma prevista nessa lei e pela Lei n° 118/73 e pelo 

Decreto n° 5.993/75, com o objetivo de estabelecer diretrizes para operacionalidade 

do sistema e proteção, dispondo sobre conceitos básicos de sustentação do meio 

ambiente nos complexos problemas a serem enfrentados de ordem jurídica, técnica e 

da administração; 
1983 - Decreto nº. 20.903/ 1983 - Cria o Conselho Estadual do Meio Ambiente; 

1986 - Decreto nº 24.932/ 1986 - Institui o Sistema Estadual do Meio Ambiente, cria a 

Secretaria de Estado do Meio Ambiente; 

2002 - Lei nº 11.160/ 2002 - Cria o Fundo Estadual de Controle da Poluição (FECOP) 

com a finalidade de apoiar e incentivar a execução de projetos relacionados ao 

controle, preservação e melhoria das condições do meio ambiente no estado de São 

Paulo; 

2002 - Resolução SMA nº. 41/ 2002 - Dispõe sobre procedimentos para o 

licenciamento ambiental de aterros de resíduos inertes e da construção civil no Estado 

de São Paulo; 

2003 - Resolução SMA nº 31/ 2003 - Dispõe sobre procedimentos para o 

gerenciamento e licenciamento ambiental de sistemas de tratamento e disposição final 

de resíduos de serviços de saúde humana e animal no Estado de São Paulo; 
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2004 - Decreto nº 48.523/ 2004 - Introduz alterações no Regulamento da Lei nº 997, 

de 31 de maio de 1976, aprovado pelo Decreto nº 8.468, de 8 de setembro de 1976 e 

suas alterações posteriores, que dispõe sobre a prevenção e o controle da poluição 

do meio ambiente e dá providências correlatas; 

2006 - Lei nº 12.300/ 2006 - Institui a Política Estadual de Resíduos Sólidos e define 

princípios e diretrizes; 

2006 - Decreto nº 50.753/ 2006 - Altera a redação e inclui dispositivos no Regulamento 

aprovado pelo Decreto n. 8.468, de 8 de setembro de 1976, disciplinando a execução 

da Lei nº 997, de 31 de maio de 1976, que dispõe sobre controle da poluição do meio 

ambiente; 

2007 - Decreto nº 52.469/ 2007 - Altera a redação de dispositivos do Regulamento 

aprovado pelo Decreto nº 8.468, de 8 de setembro de 1976, que dispõe sobre o 

controle da poluição do meio ambiente, confere nova redação ao artigo 6º do Decreto 

nº 50.753, de 28 de abril de 2006; 

2007 - Resolução Conjunta SSE/SMA n° 49/ 2007 - Cria Grupo de Trabalho para 

propor um programa estadual de aproveitamento energético de resíduos sólidos 

urbanos e outros rejeitos da atividade econômica; 

2009 - Decreto Estadual nº 54.645 - Regulamenta dispositivos da Lei n° 12.300 de 

2006, que institui a Política Estadual de Resíduos Sólidos, e cria a Comissão Estadual 

instituída a Comissão Estadual de Gestão de Resíduos Sólidos, com as seguintes 

atribuições: 

I – cooperar na elaboração e participar na execução do plano de resíduos sólidos; 

II - propor, em conjunto com instituições de normalização, quando necessário, padrões 

de qualidade para materiais obtidos por meio da reciclagem, para fins de certificação 

ambiental de produtos; 

III - estabelecer, em conjunto com os setores produtivos, instrumentos e mecanismos 

econômicos para fomentar a gestão e o gerenciamento dos resíduos sólidos; 

2009 - Resolução SMA nº 079/ 2009 - Estabelece diretrizes e condições para a 

operação e o licenciamento da atividade de tratamento térmico de resíduos sólidos 

em Usinas de Recuperação de Energia – URE; 

2010 - Resolução SMA nº 114/ 2010 - Designa os integrantes do Grupo Técnico para 

elaboração e acompanhamento dos Planos Regionais de Gerenciamento de Resíduos 

Sólidos; 
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2011 - Resolução SMA nº 38/ 2011- Estabelece a relação dos produtos que após o 

consumo resultariam em resíduos de significativo impacto ambiental, permitindo que 

o Estado de São Paulo firmar Termos de Compromisso de Responsabilidade Pós- 

Consumo com os fabricantes e importadores; 

2011 - Resolução SMA nº 11/2012 - Trata dos programas de responsabilidade pós- 

consumo no setor da telefonia móvel celular; 

2012 - Decreto estadual nº 57.817 - Institui o Programa Estadual de Implementação 

de Projetos de Resíduos Sólidos, e estabelece quatro projetos: (1) elaboração do 

Plano Estadual; (2) apoio à gestão municipal de resíduos sólidos; (3) melhoria na 

gestão dos resíduos (responsabilidade pós-consumo, sistema declaratório e resíduos 

de construção civil); (4) educação ambiental. Destaca-se a criação do Projeto de Apoio 

a Gestão Municipal de Resíduos Sólidos - Projeto Girem (2012 a 2014), com o objetivo 

de capacitar os municípios paulistas a elaborarem seus Planos Municipais de Gestão 

Integrada de Resíduos Sólidos; 

2012 - Resolução SMA nº 38/ 2012 - Dispõe sobre ações a serem desenvolvidas no 

Projeto de Apoio à Gestão Municipal de Resíduos Sólidos, previsto no Decreto n. 

57.817, de 28 de fevereiro de 2012, que instituiu o Programa Estadual de 

Implementação de Projetos de Resíduos Sólidos; 

2013 - Resolução SMA nº 88/ 2013 - Institui o Cadastro de Entidades de Catadores 

de Materiais Recicláveis, no âmbito do Estado de São Paulo; 

2013 - Resolução SMA nº 115/ 2013 - Trata do estabelecimento de programas de 

responsabilidade pós-consumo para os medicamentos domiciliares, vencidos ou em 

desuso; 

2014 - Resolução SMA nº 81/ 2014 - Estabelece diretrizes para implementação do 

Módulo Construção Civil do Sistema Estadual de Gerenciamento Online de Resíduos 

Sólidos - SIGOR, e dá providências correlatas; 

2014 - Decisão de Diretoria nº 120/2016/C - Estabelece os “Procedimentos para o 

licenciamento ambiental de estabelecimentos envolvidos no sistema de logística 

reversa, para a dispensa do CADRI e para o gerenciamento dos resíduos de 

equipamentos eletroeletrônicos pós-consumo”; 

2015 - Resolução SMA nº 45/ 2015 - Define as diretrizes para implementação e 

operacionalização da responsabilidade pós-consumo no Estado de São Paulo; 

2016 - Decisão de Diretoria nº 120/2016/C - Estabelece os “Procedimentos para o 
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licenciamento ambiental de estabelecimentos envolvidos no sistema de logística 

reversa, para a dispensa do CADRI e para o gerenciamento dos resíduos de 

equipamentos eletroeletrônicos pós-consumo”; 

2017 - Resolução SMA nº 15/ 2017 - Dispõe sobre o licenciamento ambiental de 

empreendimento ou atividades relativas aos resíduos sólidos; 

2017 - Resolução SMA Nº 38/ 2017 - Estabelecem diretrizes e condições para o 

licenciamento e a operação da atividade de recuperação de energia proveniente do 

uso de Combustível Derivado de Resíduos Sólidos Urbanos - CDRU em Fornos de 

Produção de Clínquer; 

2017 - Resolução SMA nº 117/2017 - Estabelece condições para o licenciamento de 

aterros municipais no Estado de São Paulo, e dá providências correlatas; 

2018 - Resolução Conjunta SS/SMA nº 01/ 2018 - Institui Grupo de Trabalho 

Interinstitucional para regulamentar a conteinerização dos resíduos de serviços de 

saúde de que trata a Meta 4.13 do Plano de Resíduos Sólidos do Estado de São Paulo; 

2018 - Resolução SMA nº 41/ 2018 - Estabelece diretrizes para implementação do 

Módulo Reciclagem do Sistema Estadual de Gerenciamento Online de Resíduos 

Sólidos (SIGOR); 

2018 - Resolução SMA nº 112/ 2018. Institui, no âmbito da Secretaria de Estado do 

Meio Ambiente, o Comitê de Integração de Resíduos Sólidos; 

2018 - Decisão de Diretoria Nº 076/2018/C (CETESB) - Estabelece Procedimento para 

a incorporação da Logística Reversa no âmbito do licenciamento ambiental, em 

atendimento a Resolução SMA 45, de 23 de junho de 2015; 

2019 - Criação do Comitê de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (CIRS) no âmbito 

da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, por meio da Resolução SIMA nº 

012/2019, e atualizada pela Resolução SIMA nº 051/2020 (em vigor); 

2019 - Decisão de Diretoria nº 114/2019/P/C (CETESB) - Estabelece o “Procedimento 

para a incorporação da Logística Reversa no âmbito do licenciamento ambiental”, em 

atendimento à Resolução SMA 45, de 23 de junho de 2015 e dá outras providências; 

2020 - Resolução SIMA nº 047/ 2020 - Estabelece diretrizes e condições para o 

licenciamento de unidades de preparo de Combustível Derivado de Resíduos Sólidos 

- CDR e da atividade de recuperação de energia proveniente do uso de CDR; 
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2021 - Resolução SIMA nº 27/ 2021 - Institui o Manifesto de Transporte de Resíduos 

- MTR do Sistema Estadual de Gerenciamento Online de Resíduos Sólidos - Sigor, 

estabelece diretrizes para sua implementação e dá providências correlatas; 

2021 - Decisão de Diretoria (CETESB) nº 008/2021/P - Estabelece procedimento para 

licenciamento ambiental de estabelecimentos envolvidos nos sistemas de logística 

reversa e para dispensa do CADRI no âmbito do gerenciamento dos resíduos que 

especifica; 

2021 - Resolução SIMA nº 84/ 2021 - Estabelece procedimento para análise do 

processo de licenciamento da atividade de preparo de resíduos para 

coprocessamento em fornos de clínquer; 

2021 - Resolução SIMA nº 85/ 2021 - Institui Grupo de Trabalho para aperfeiçoamento 

do procedimento de análise do processo de licenciamento da atividade de preparo de 

resíduos para coprocessamento em fornos de clínquer, de que trata a Resolução 

SIMA, nº 84, de 09 de agosto de 2021. 

 
3.4.2 Programas, projetos e ações 

 
 

1997 - A Cetesb inicia a sistematização anual de informações sobre a geração e 

condições ambientais e sanitárias das unidades de tratamento e disposição final de 

resíduos sólidos urbanos dos municípios paulistas, por meio da inspeção dos técnicos 

de suas Agências Ambientais, originado o Inventário Estadual de Resíduos Sólidos 

Urbanos. Ao logo do tempo a publicação passou por aprimoramentos e, em 2019, a 

incorporação da avaliação das unidades de transbordo; 

2007 - Criação do Programa Ambiental Estratégico Lixo Mínimo, com o intuito de 

eliminar aterros em situação inadequada, viabilizar a implantação de soluções 

regionalizadas e integradas no estado. Este Programa existiu até o ano de 2010;  

2008 - Criação Índice de Gestão dos Resíduos Sólidos (IGR), com o objetivo de avaliar 

a gestão dos resíduos sólidos nos municípios paulistas e fornecer subsídios para a 

proposição e implementação de políticas públicas estaduais. Este índice possibilita 

que os municípios participantes tenham uma ferramenta de análise e 

acompanhamento da gestão de resíduos sólidos municipal; 

2013 - Circuito Ecofeiras - parceria entre a SMA e Secretaria do Emprego e Relações 

do Trabalho, por meio da Subsecretaria do Trabalho Artesanal nas Comunidades 
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(SUTACO), e o Movimento Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis (MNCR), 

com a finalidade de fomentar e divulgar os produtos desenvolvidos artesanalmente 

pelos catadores a partir de materiais recicláveis; 

2014 - Publicação do primeiro Plano de Resíduos Sólidos do Estado de São Paulo, 

que permitiu ao Estado elaborar estratégias para a gestão e gerenciamento dos 

resíduos sólidos em seu território; 

2019 a 2021 - Celebração de 17 Protocolos de Intenção com Consórcios Municipais, 

com o objetivo de fortalecer as soluções regionalizadas para a gestão e 

gerenciamento dos resíduos sólidos, bem como, gerar emprego e renda e garantir a 

sustentabilidade ambiental nos municípios paulistas; 

2020 - Publicação da revisão do Plano de Resíduos Sólidos do Estado de São Paulo, 

com a viabilização de uma nova abordagem metodológica de planejamento, 

especialmente na construção das metas e ações de curto, médio e longo prazo, 

definidas para o horizonte temporal do ano de 2035; 

2021 - Publicação do Plano Estratégico de Monitoramento de Avaliação do Lixo no 

Mar (PEMALM), que concilia o conhecimento, envolvimento dos atores-chave, com a 

finalidade de criar uma base de informações qualificadas para monitorar e avaliar a 

questão do lixo no mar e a sustentabilidade dos oceanos no estado de São Paulo. 

Nota-se que entre a década de 1970 e 2000 a área de resíduos sólidos era 

regulamentada por normas de controle de poluição e não havia programas específicos 

e regulamentos detalhados sobre este campo do conhecimento. A partir da 

promulgação da lei nº 12.300, em 2006, o Estado de São Paulo enfatiza o tema 

resíduos sólidos nas suas políticas públicas e inicia-se um processo de criação de 

programas e ações, como também, um arcabouço maior de normas por meio das 

Resoluções da SMA e SIMA. Somando-se às questões legais e com a finalidade de 

regularizar os processos de licenciamento das unidades de destinação final 

ambientalmente adequada dos resíduos sólidos e disposição final dos rejeitos, a 

CETESB publica nos ultimos seis anos diversas Decisões de Diretoria (Figura 2). 
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Figura 2. Histórico da Política de Resíduos Sólidos do Estado de São Paulo 
 

Fonte: Autor 
 
 

3.5 ESTUDOS PROSPECTIVOS REALIZADOS EM POLÍTICAS PÚBLICAS NO 
BRASIL 

 
De acordo com Candeas (2014) diversos governos desenvolveram planos e 

programas visando o desenvolvimento do país: SALTE1 (1948-1951); de Metas (1956-

1960); Trienal (1962-1964); PAEG2 (1964-1967); PED3 (1966-1970); Metas e Bases; 

(1970-1973); PNDs4 (1972-1979); e PPA5 (1991-2019), porém, eram planos de curto 

ou médio prazo, com exceção dos I e II PNDs, que apresentavam objetivos de longo 

prazo. 

Em relação à construção de cenários de longo prazo, destaca-se o Projeto 

Brasil 2020, realizado em 1998 pela Secretaria de Assuntos Estratégicos da 

Presidência da República (1990-1998) (Sardenberg, 1998) e o Projeto Brasil 3 

Tempos, de 2004, elaborado pelo Núcleo de Assuntos Estratégicos (NAE) da 

Presidência da República (BRASIL, 2006). 

Os estudos prospectivos realizados por ministérios para elaboração de políticas 

públicas no território nacional são relativamente recentes. Silva e Bassi (2011) 

identificaram, até 2011, dois estudos com a finalidade de auxiliar no planejamento: (i) 

Ministério de Ciência e Tecnologia (MCT), que desenvolveu no ano de 2000, o 

Prospectar, para subsidiar políticas públicas de Ciência, Tecnologia e Inovação, e 

orientar o uso dos recursos dos Fundos Setoriais. Para este caso foram consultados 
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40 mil especialistas por meio do método Delphi (CRISTO, 2003); (ii) Ministério do 

Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC), com o apoio da Organização 

das Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial (ONUDI), no contexto do 

programa “Prospectiva Tecnológica para a América Latina e Caribe”, cria em 2000 o 

“Programa Brasileiro de Prospectiva Tecnológica e Industrial”, e, em parceria com o 

Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT), a Escola Politécnica da Universidade de 

São Paulo (POLI/USP), a Escola de Química da Universidade Federal do Rio de 

Janeiro (EQ/UFRJ) e com o Centro de Tecnologia da Indústria Química e Têxtil do 

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai/Cetiqt), incorpora as cadeias 

produtivas de madeira e móveis, construção civil, transformados plásticos, têxteis e 

confecções, como objeto de sua estratégia institucional (CRISTO, 2003). 

Em 2003, o Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas (IPEA) publica o texto 

para discussão denominado “Metodologias e Técnicas de Construção de Cenários 

Globais e Regionais”, produto da pesquisa “Cenários para o Planejamento Econômico 

e Social”, com objetivo de levar informação para profissionais especializados (IPEA, 

2003). 

Entre os anos de 2010 e 2020, o governo federal promoveu dois estudos 

prospectivos relevantes para políticas públicas: (i) Ministério de Minas e Energia 

(MME), por meio da Secretaria de Geologia, Mineração e Transformação Mineral 

(SGM), com a finalidade de promover o desenvolvimento da mineração em micro, 

pequenas e média escala de Arranjos Produtivos Locais (APLs) publica em 2014 a 

“Metodologia de processos prospectivos aplicada ao planejamento estratégico para 

desenvolvimento sustentável de APLs de base mineral: experiência do arranjo 

produtivo de cerâmica vermelha do norte goiano”; (ii) O IPEA, em 2017 lança o estudo 

“Brasil 2035: Cenários para o desenvolvimento”, na qual, o Ministério do 

Planejamento, extinto em 1 de janeiro de 2019, tinha o objetivo de elaborar uma 

estratégia de longo prazo, na forma de um plano nacional de desenvolvimento. 

Em relação ao Estado de São Paulo, e com a missão de realizar um 

planejamento integrado para inserir a temática ambiental de forma transversal na 

agenda pública, a Secretaria do Meio Ambiente publica em 2009 o “Cenários 2020” 

(SÃO PAULO, 2009). 

De acordo com Volkery, Ribeiro (2009) e Rubens-Klomp (2012) (apud 

RHUTERS E SILVA, 2015), diversos trabalhos demonstram que estudos prospectivos 
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são subutilizados pelos formuladores de políticas públicas e tomadores de decisão, 

sendo adotados apenas na geração de ideia para construção da agenda política. 

Segundo Aucilino (2006), ainda que existam essas iniciativas, diversos autores 

salientam que a utilização de estudos prospectivos para elaborar políticas públicas e 

subsidiar a definição de estratégia e tomadas de decisão é recente no Brasil e mundo, 

e perpassa pela globalização, cenários econômicos, e avanços tecnológicos. O autor 

ressalta também que os obstáculos enfrentados pelo governo brasileiro para criar 

cenários futuros sobrevém das dificuldades de envolver diversos atores políticos e 

sociais no processo de elaboração dos estudos prospectivos. 

 
 

3.6 CENÁRIOS E MÉTODOS PROSPECTIVOS 
 

Foi durante a década de 1950, nos Estados Unidos da América (EUA), que 

foram desenvolvidos os primeiros estudos prospectivos com objetivo de auxiliar no 

processo de planejamento estratégico do governo, a longo prazo. 

O termo “prospectivo” foi introduzido pela primeira vez pelo francês Gaston 

Berger, filósofo, administrador, professor e diretor na Université d´Aix- Marseille em 

sua obra “A atitude prospectiva” de 1958 (BERGER, 1958. p. 1-7). 

Prospectiva foi definido por Berger, como o "conjunto de pesquisas a respeito 

de fenômenos técnicos, tecnológicos, científicos, econômicos e sociais, que procura 

prever a evolução futura das sociedades". Entre suas reflexões, sobressai aquela que 

propõe como responsabilidade de um administrador moderno, a necessidade de 

valorizar o que chamou de “atitude prospectiva”, ou seja, a necessidade de uma 

atitude orientada para o futuro. 

Berger utiliza a palavra “prospectiva” porque o termo “previsão” já era 

abusivamente utilizado no sentido de profecia. O conceito de previsão estaria 

vinculado a construir um futuro à imagem do passado. Já o conceito de prospectiva 

traz a ideia de que o futuro pode ser decididamente construído diferente do passado 

(RATCLIFFE e KRAWCZYK, 2011). 

Godet (2000) esclarece que os instrumentos da prospectiva estratégica não 

têm a pretensão de realizar cálculos científicos, tratando-se apenas de apreciar, de 

maneira tão objetiva quanto possível, realidades com múltiplas incógnitas. 
Peter Schwartz (2003a), outro importante estudioso sobre o tema, traz uma 
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definição de cenários, vinculada à prospectiva, proveniente das escolas norte- 

americanas e de caráter intuitivo. Nela o termo cenário é descrito como “uma 

ferramenta para nos ajudar a adotar uma visão de longo prazo num mundo de grande 

incerteza”, isto é, “para ordenar as percepções de uma pessoa sobre ambientes 

futuros alternativos nos quais as consequências de suas decisões vão acontecer”. 

Marcial e Grumbach (2008) apontam que estudos prospectivos não têm como 

objetivo prever o futuro, mas estudar as diversas possibilidades de futuros plausíveis, 

objetivando preparar organizações para enfrentar qualquer uma destas 

possibilidades, ou até mesmo, quando desejável, criar condições para que se 

modifiquem suas probabilidades de ocorrência, ou minimizem seus efeitos. 

Outra questão importante é que os estudos prospectivos permitem introduzir 

a cultura da antecipação e do debate coletivo sobre as escolhas presentes e desafios 

futuros, antecipando mudanças estruturais e transformações dos territórios. 

A prospecção está associada a um novo modo de governança, associando 

instituições públicas, atores sociais e organizações privadas na elaboração, 

implementação e acompanhamento das políticas públicas, com objetivo de buscar 

maior participação dos atores sociais nas decisões estratégicas (SILVA e BASSI, 

2011). Esta participação busca favorecer uma análise mais profunda e multifacetada 

sobre questões abordadas, e comprometimento efetivo dos atores na construção do 

futuro desejável. 

De acordo com Porter et al. (2004) as técnicas de prospecção podem ser 

diferenciadas em quantitativas (numéricas e baseadas na experiência), e qualitativas, 

com base em análises que considera conhecimentos de especialistas da área. As 

técnicas quantitativas projetam futuros deterministas e dependem fortemente de 

projeções numéricas realizadas a partir de bases históricas confiáveis de indicadores 

conhecidos. Essas técnicas apresentam vantagens consideráveis para a construção 

de cenários, sendo capazes de estimar taxas e quantitativos de diversas ordens. 

Entretanto, possuem também desvantagens, na medida em que simplificam 

variáveis importantes para a evolução do sistema, e perdem significado em 

horizontes temporais extensos de planejamento. 

Por outro lado, as técnicas qualitativas são recomendadas para sistemas nos 

quais as tendências e desenvolvimento são difíceis de identificar por meio de 
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indicadores simplificados e/ou quando os dados que caracterizam aquele sistema 

são insuficientes ou não estão disponíveis. Técnicas para trabalhar sistematicamente 

com grande quantidade de informações qualitativas e complexas estão se tornando 

possíveis com o desenvolvimento da tecnologia da informação (MILES e KEENAN, 

2003). 

Segundo Xiang (2020), a elaboração de cenários pode se concentrar em uma ou 

mais combinações de ferramentas, e sobre elas diversos pontos de vista, no viés 

político, social, ambiental, cultural, econômico, histórico e filosófico. 

Porter, et al (2004), categorizara os métodos e técnicas nas seguintes famílias: 

Criatividade, Métodos Descritivos e Matrizes, Métodos Estatísticos, Opinião de 

Especialistas, Monitoramento e Sistemas de Inteligência, Modelagem e Simulação, 

Cenários, Análises de Tendências, e Sistemas de Avaliação e Decisão. 

 
Criatividade: Caracteriza-se pela habilidade de gerar ideias em grandes volumes, 

importante para estudos prospectivos, pois há necessidade de se evitar visões pré- 

concebidas de problemas e situações, e encorajar um novo padrão de percepção para 

transformar conceitos. Desperta ideias fora do comum, de imaginar e perceber 

conexões e relações não óbvias. É um meio de ampliar a habilidade de visualizar 

futuros alternativos. 

 
Métodos descritivos e matrizes: Estes métodos e técnicas dependem da existência 

de especialistas, boas séries de dados, do entendimento da modelagem, de 

tecnologias da informação e comunicação, tornando-se uma família de prospecção 

significativa para auxiliar na identificação de futuros alternativos. 

 
Métodos estatísticos: Aliada à probabilidade, os métodos estatísticos podem auxiliar 

o estudo na solução de problemas. Em relação aos trabalhos prospectivos, medem os 

efeitos de variáveis independentes sobre o comportamento futuro de variáveis 

dependentes. O procedimento padrão é testar modelos simples de ajuste (linear, 

exponencial, quadrado ou cúbico) para a variável dependente, procurando definir os 

parâmetros do modelo de modo que o erro residual seja mínimo. 
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Opinião de especialistas: São métodos qualitativos voltados à compreensão de 

especialistas ligados ao tema. Somando-se a isso, pode ser adotado como 

complementação de informações disponíveis e de captação de conhecimentos tácitos. 

São ferramentas de prospecção importantes, principalmente quando: (i) a informação 

não puder ser quantificada; (ii) os dados históricos não estão disponíveis; (iii) os dados 

não são relevantes para o estudo. 

 
Monitoramento e Sistemas de Inteligência: O monitoramento e os sistemas de 

inteligência não é método de prospecção propriamente dito, mas representa uma 

etapa fundamental da prospecção. Trata-se da necessidade de acompanhar as 

informações, a dinâmica dos acontecimentos, e as atualizações necessárias que 

podem modificar a trajetória dos eventos futuros. Pode ser usado para buscar todas 

as fontes de informações e produzir um rico e variado conjunto de dados. 

Como objetivos do monitoramento e sistemas de inteligência, pode ser destacado: 

(i) Identificar eventos científicos, técnicos ou socioeconômicos importantes; 

(ii) Definir ameaças potenciais implícitas nesses eventos; 

(iii) Identificar oportunidades envolvidas nas mudanças do ambiente; e, 

(iv) Alertar os decisores sobre tendências que estão convergindo, divergindo, 

ampliando, diminuindo ou interagindo. 

 
Modelagens e Simulações: Segundo Pereira e Dantas (2017), simulação é a 

representação do comportamento de um processo real por meio de modelos 

experimentais, com objetivo de avaliar o funcionamento deste e buscar melhorias em 

seu desempenho. 

Para os estudos prospectivos, os métodos baseados em modelagens e 

simulações representam a análise crítica sobre as variáveis do sistema e as relações 

de interdependência entre elas, permite também, criar modelos computacionais nos 

quais se pode visualizar a relação entre as variáveis, ao longo do tempo, a partir de 

hipóteses de futuro. 

 
Cenários: Esta família de métodos de prospecção caracteriza-se pela criação de 

narrativas para retratar possíveis futuros, a partir da representação sobre a dinâmica 
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das varáveis, dos jogos dos atores, e possíveis impactos diante de eventos 

hipotéticos. 

 
Análise de tendências: Estes métodos de prospecção caracterizam-se pela hipótese 

que o comportamento futuro será fruto da dinâmica do passado que não se alterará, 

que o futuro é continuação do passado. Nestes métodos são feitas projeções de futuro 

com séries temporais do passado de determinadas variáveis, por meio de técnicas 

matemáticas e estatísticas. 

 
Processo de tomada de decisão: O objetivo destes métodos é a redução das 

incertezas sobre possíveis alternativas, e permitir decisões plausíveis, de tal forma 

que o decisor possa expressar preferências com intervalos de julgamento e 

estabelecer prioridades, por meio do tratamento de múltiplos pontos de vista. 

Os métodos e técnicas de prospecção conforme as famílias são apresentados 

no Quadro 1. 

 
Quadro 1. Métodos e técnicas de prospecção conforme as famílias 

 

Família de prospecção Métodos e técnicas 
 
 
Criatividade 

Brainstorming; 
Oficinas de Criatividade (Oficinas do Futuro); 
Análise de Ficção Científica; 
TRIZ (Teoria da Solução Inventiva de Problemas); 
Visão de Geração; 

 
 
 
 
 
 
 
 

Métodos descritivos e 
matrizes 

 
Analogias; 
Backcasting; 
Checklists para identificação de impactos; 
Sistema de Modelação de Inovações; 
Análises Institucional; 
Análises de Mitigação; 
Análises Morfológica; 
Análise de Decisão Multicritérios; 
Avaliação em Múltiplas Perspectivas; 
Análise Organizacional; 
Árvore de Relevância; 
Análises de Requisitos (Análises de Necessidades, Matriz de 
Atributos X Tecnologias); 
Análise de Riscos; 
Roadmapping Tecnológico; 
Avaliação de Impacto Social (Avaliação de Impacto 
Socioeconômico); 
Análises Stakeholder (Captura de Políticas, Análises 
institucionais); 
Índice do Estado do Futuro (SOFI); 
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 Análises de Sustentabilidade (Análises do Ciclo da Vida); 
Avaliação de Tecnologias. 

 
 
 
Métodos estatísticos 

Bibliometria (Pesquisas de Perfis; Análises de Patentes, Text 
Mining); 
Análises de Correlação; 
Análises de Impactos Cruzados; 
Demografia; 
Análises de Riscos; 
Análise do Impacto da Tendência (TIA-Trend Impact Analysis). 

 
Opinião de especialistas 

Delphi (iterative survey); 
Grupos Focais (Painéis; Workshops); 
Técnicas Participativas de Entrevistas. 

 
 
 
 
Monitoramento e sistemas 
de inteligência 

 
 
Bibliometria (Pesquisas de Perfis; Análises de Patentes, Text 
Mining); 
Monitoramento (Monitoramento Ambiental, Tecnologias Digitais, 
Inteligência); 
Competitiva, Vigilância Tecnológica; 
Benchmarking. 

 
 
 
 
 
Modelagem e simulação 

Agentes do Modelagens; 
Modelos de Causalidades; 
Modelagens com Sistemas Adaptativos Complexos; 
Análises de Impactos Cruzados; 
Difusão de Modelagens; 
Modelagens de Base Econômica; 
Simulação de Cenários; 
Análises de Sustentabilidade (Análise do Ciclo da Vida); 
Simulação de Sistemas; 
Avaliação de Tecnologias; 
Substituição Tecnológica. 

 
 
 
 
 

Cenários 

 
Field Anomaly Relaxation Methods (FAR); 
Cenários (Cenários com verificação de consistência; 
La Prospective de Michel Godet; 
Método Schwartz (GBN); 
Método Porter; 
Método Grumbach; 
Análise Morfológica; 
Análise de Impactos Cruzados; 
Delphi; Análise Estrutural; 
Análise das Estratégias dos Atores; 
Simulação de Cenários (Jogos; Cenários interativos). 

 
 
Análise de tendências 

Análises das Longas Ondas; 
Análises de Eventos Precursores; 
Extrapolação de tendências; 
Análise do Impacto da Tendência. 
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Avaliação / Decisão 

 

Análises de Ações; 
Análises de Decisão de Multicritérios; 
Análises Hierárquicas de Processos (AHP); 
Análises Custos/ Benefícios; 
Análises de Decisão (Análise Utilidade); 
Modelagem da Base Econômica; 
Árvore de Relevância; 
Análises de Eventos Precursores (Análises de Necessidades, 
Matriz de Atributos X Tecnologias); 
Análises de Stakeholder (Capturas de Políticas); 
Benchmarking. 

Fonte: Adaptado de Porter et al (2004) 
 

Os métodos da família “Cenários” têm se tornado o principal recurso de 

prospecção nos processos de planejamento governamental. A construção de 

cenários trata, na maioria das vezes, de sistemas complexos e dinâmicos, em 

constantes mudanças e com alto grau de incertezas. Estes cenários ocupam-se de 

realidades em que as mudanças não são proporcionais às causas. Além disso, a 

complexidade do sistema relaciona-se ao objeto que se pretende descrever o futuro 

(BUARQUE, 2003). 

Assim, à medida que se pretende construir cenários abrangentes, como no 

caso da política de resíduos sólidos, que aborda diversas dimensões (políticas, 

econômicas, sociais, ambientais, tecnológica, educacionais), passa-se a verificar alto 

grau de complexidade, em que os resultados das projeções futuras possuem maior 

dinamismo e elevadas instabilidades e incertezas, de modo que eleva as dificuldades 

teóricas e técnicas dos estudos prospectivos. 

Os métodos e técnicas de estudos prospectivos discorrem sobre a criatividade, e 

também, processos de análise quantitativa e qualitativa, porém, a construção de 

cenários não deve se limitar a um roteiro rigoroso, mas tem que atender a lógica 

concludente e aos modelos dominantes. 

No que diz respeito à descrição dos cenários, destacam-se dois grandes 

grupos: (i) cenários exploratórios; (ii) cenários desejados ou normativos. 

Cenários exploratórios buscam investigar situações consideradas factíveis de 

ocorrer em diversas perspectivas; apresentam um conteúdo fundamentalmente 

técnico; adotam questões de probabilidade, e excluem os propósitos dos 

formuladores do estudo prospectivo. Na maior parte dos casos, são desenvolvidos 

para estudos a longo prazo, e permitem também, maiores transformações que os 
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cenários de curto prazo. Este tipo de cenário pode investigar consequências de 

hipóteses alternativas e pouco prováveis, por meio de questões como: O que pode 

ocorrer com a evolução dos fatores externos? O que pode acontecer se procedermos 

de determinado modo? (BÖRJESON et al., 2006). Trata-se de compreender a 

evolução da realidade estudada, para que os tomadores de decisão possam deliberar 

e se posicionar (BUARQUE, 2003). 

Em contrapartida, os cenários normativos (desejáveis) partem da premissa de 

metas estabelecidas e de ações necessárias para alcançá-las, considerando os 

prazos determinados. Os cenários normativos podem ser “preservadores”, à medida 

que questionam se o objetivo pode ser atendido por meio de ajustes da situação atual, 

com vantagem de manter a relação de custo-benefício; e “transformadores”, quando 

pergunta se o objetivo pode ser alcançado por meio de mudanças da situação atual, 

e condizente com situações em que os ajustes não são satisfatórios. Entretanto, para 

atender aos objetivos é essencial promover diversas quebras de tendências 

(BÖRJESON et al, 2006). 

O cenário desejado relaciona-se com os interesses dos tomadores de decisão 

em relação ao futuro, e pondera a previsão mais adequada, exequível e viável. 

Frequentemente adotado para o planejamento de políticas públicas com conotação 

política, e por este motivo, deve ser tecnicamente admissível e politicamente 

fundamentável. Além disso, tem a função de orientar a ação dos atores políticos e 

sociais para modificar o futuro provável em desejado (BUARQUE, 2003). 

O cenário desejado pode ser entendido como a síntese que se opõe entre o 

presente e as ideias do futuro. Trata de questões técnicas e pensamentos 

coerentes sobre os “desejos”, e desta forma, evita as probabilidades de ocorrência 

de eventos futuros e de pensamentos fora da realidade. A Figura 3 demonstra o 

cenário normativo. 
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Figura 3 - Cenário normativo (desejado) 
 

 
Fonte: Macroplan (1996) 

 
 

Os cenários exploratórios apresentam-se de diversas maneiras, a considerar o 

período e os elementos que interferem nas mudanças ao logo do tempo, indicando 

maior ou menor desvios futuros. Desta forma, os cenários exploratórios podem ser 

classificados em: 

(i) Cenários Extrapolativos, à medida que representam o futuro por meio de 

comportamentos dominantes do passado, livre de surpresas; e que o futuro é único 

e decorrente da projeção do passado (Figura 4), ou também, por pequenas 

mudanças quantitativas, denominados de cenários com variações canônicas 
(Figura 5). 

 
Figura 4 – Cenário Extrapolativo livre de restrições 

 
 
 

 
Fonte: Macroplan (1996) 
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Figura 5 - Cenários extrapolativo com variações canônicas 
 
 
 

 
Fonte: Macroplan (1996) 

 
 

(ii) Cenários Alternativos, quando se investiga as causas que podem promover 

realidades de futuro diversas em relação ao presente e passado. Diante disso, 

expandem as possibilidades de futuros e dúvidas sobre os pressupostos, além de 

corresponder a rapidez e as complexidades das transformações contemporâneas. 

Este tipo de cenário considera que o futuro pode ser muito diferente do passado, à 

medida que pondera as descontinuidades e os desvios de tendências 

De forma ilustrativa, a Figura 6 aponta a diferença entre os cenários 

extrapolativos e alternativos, enfatizando a alteração da qualidade das divergências 

de futuros a partir da situação do presente. 

Considerando que o passado não se mantém no futuro, principalmente em 

períodos de grandes incertezas, os cenários alternativos investigam as sementes de 

futuro, conceituadas como variáveis do presente que indicam o futuro. Desta forma 

são construídos os diversos cenários por meio da definição de hipóteses e 

comportamento das variáveis 
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Figura 6 - Cenários alternativos 

. 

Fonte: Macroplan (1996) 
 
 

Assim, processos de planejamento de políticas públicas devem considerar 

observações de futuro e evitar que as estratégias sejam realizadas por mera 

impressão dos tomadores de decisão. À medida que aumentam as incertezas as 

ferramentas de construção de cenários tornam-se imprescindíveis no 

desenvolvimento do planejamento. 

 
3.7 INDICADORES DO PERS-SP VOLTADOS PARA ESTUDOS 
PROSPECTIVOS 

 
O aumento da população, modelos econômicos da sociedade e processos de 

urbanização tem provocado diversos alertas no que tange a geração dos resíduos 

sólidos e os impactos provocados no meio ambiente, desde a extração dos recursos 

naturais até na qualidade de vida das populações. 

Para avaliar os impactos causados na natureza e as consequências na saúde 

e bem-estar humano, e ações realizadas para minimizar os efeitos negativos, utiliza- 

se indicadores como ferramentas de gestão e subsídio para tomadas de decisão 

(COTA et al, 2019). 

Segundo Malheiros, Philippi Jr e Coutinho (2008), deve-se fomentar a 

avaliação de políticas governamentais e não governamentais, otimizado pelo uso 

de indicadores de desenvolvimento sustentável, que permitem também adaptar o 
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planejamento em direção à sustentabilidade. Os modelos de aferição devem 

permitir que a população seja beneficiada pelas políticas de desenvolvimento 

ambiental e social. 
Em relação aos indicadores utilizados no PERS-SP, Simas et al (2021a), no 

trabalho intitulado “Matriz de indicadores para subsidiar a elaboração de cenários 

futuros na perspectiva do Plano de Gestão dos Resíduos Sólidos do Estado de São 

Paulo”, identificou 25 indicadores distribuídos em diferentes dimensões: (i) política e 

institucional; (ii) econômica; (iii) social; (iv) ambiental; (v) tecnológica; e, (vi) do 

conhecimento. 

Na discussão sobre as causas que promovem impactos no meio ambiente e as 

respostas necessárias para sua mitigação, Simas et al (2021a) organiza os 

indicadores conforme o modelo FPEIR, no qual representa os aspectos sociais e 

econômico como as Forças Motrizes que são capazes de causar Pressões no meio 

ambiente, e como consequências podem alterar o seu Estado e ocasionar Impactos. 

Essa cadeia de fatores demanda Respostas do poder público e da sociedade 

(NIEMEIJER; GROOT, 2006). 

Segundo Simas et al (2021a) a matriz de indicadores elaborada pelo modelo 

proposto apresentou 44% de indicadores de Resposta, 24% de Estado, 12% de Força 

motriz, 12% de Pressão e 8% de Impacto, concluindo que o PERS-SP apresenta mais 

indicadores de resposta para minimizar os efeitos negativos no meio ambiente do que 

indicadores que subsidiam o entendimento das causas dos fenômenos sociais, 

políticos e econômicos. 

Em relação à utilização dos indicadores para compreender os elementos 

condicionantes de futuro, e subsidiar a construção de cenários, destaca-se a 

classificação descrita por Marcial e Grumbach (2008). 

Tendência de peso: Evento cuja perspectiva de direção é consolidada; 

movimentos muito prováveis de ocorrer no futuro (exemplo: aumento da expectativa 

de vida); 

Fatos predeterminados: Eventos conhecidos e certos, com resposta não 

conhecida (exemplo: eleição); 

Fatos portadores de futuro: Sinais ínfimos, porém, grande consequência ou 

potencialidade (exemplo: a internet no início da década de 90); 

Incertezas críticas: Fatos portadores de futuro que considera o grau de 
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incerteza maior em relação a questão principal (exemplo: bug de 2000); 

Surpresas inevitáveis: Forças previsíveis que já estão operando, mas não se 

compreende as consequências no futuro (exemplo: o fim da aposentadoria no formato 

atual); 

Coringas: Grandes surpresas, difíceis de serem antecipadas ou entendidas 

(exemplo: asteroide ou cometa que se choque com a Terra). 
 

O Quadro 2 apresenta as condicionantes de futuro previstas no PERS-SP, e 

como subsidiam a construção de cenários conforme a sua classificação (SIMAS et al, 

2021a). 

 
Quadro 2 – Indicadores levantados no PERS-SP e sua relação com as características e determinantes 

para a construção de cenários futuros. 

 
Dimensão 

 
Condicionantes 

de futuro 
Indicador de 

referência 
(PERS-SP) 

Classificação 
das 

condicionantes 
de futuro 

 
Questão norteadora 

 
Político e 

Institucional 

 
 
Eleições 
municipais a 
cada 4 anos 

 
Número de 
municípios 
organizados 
regionalmente 

 
 
Fato pré- 
determinado 

Alternância política e da 
gestão municipal 
interfere nos arranjos 
municipais e nos 
contratos de destinação 
dos resíduos sólidos 

 
 
 
 

Econômica 

 
Crescimento 
econômico 

 
PIB per capita 

 
Incerteza crítica 

A variação do PIB pode 
influenciar na aceleração 
do aumento da geração 
dos resíduos sólidos? 

 
Investimento na 
gestão e 
gerenciamento 
dos resíduos 
sólidos 

 
Valor 
investido - 
FEHIDRO e 
FECOP 

 
 

Incerteza crítica 

Haverá investimentos na 
gestão e na 
infraestrutura do 
gerenciamento dos 
resíduos sólidos? 
Haverá novas fontes de 
investimento? 

 
 

Social 

 
Aumento da 
população 

Crescimento 
Populacional 
e dinâmicas 
demográficas 

 
Tendência de 
peso 

O crescimento da 
população é um fator 
que pode acarretar no 
aumento da geração dos 
resíduos sólidos 

 
 
 

Ambiental 

 
 
Aumento da 
geração dos 
resíduos sólidos 

Quantidade 
de Resíduos 
dispostos em 
aterros 
sanitários/ 
Vida útil dos 
aterros 
sanitários 

 
 

Surpresa 
inevitável 

 
 
Haverá áreas para 
disposição final dos 
rejeitos? 
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Geração dos 
resíduos sólidos 
per capita 

Coeficientes 
de geração 
per capita 
(Kg/hab/dia) 
para medir a 
geração de 
Resíduos 
Sólidos 

 
 
 
Incerteza crítica 

 
Há parâmetros 
econômicos, sociais, 
culturais que influenciam 
no aumento da geração 
dos resíduos sólidos? 

Grau de 
urbanização, 
industrialização, 
e 
desenvolvimento 
regional 

Mapeamento 
das zonas 
favoráveis 
para a 
destinação 
adequada dos 
resíduos 

 
 

Incerteza crítica 

 
Haverá áreas para a 
destinação final 
ambientalmente 
adequada dos resíduos 
sólidos? 

 
 
 
 

Tecnológica 

 
 
Aumento da 
capacidade 
instalada de 
unidades de 
tratamento de 
resíduos sólidos 
no território 
paulista 

 
 
capacidade 
instalada de 
unidades de 
tratamento de 
resíduos 
sólidos no 
território 
paulista 

 
 
 
 
 
Incerteza crítica 

Haverá crédito para 
infraestrutura de 
tratamento dos resíduos 
sólidos? Haverá 
condições regulatórias e 
tributárias para 
instalação de unidades 
de tratamento de 
resíduos sólidos? 
Haverá garantias de 
parcerias entre o poder 
público e o privado? 

 
 

Conhecimento 

Valorização da 
educação 
ambiental e do 
aumento da 
consciência 
ecológica 

Existência de 
Programa de 
Educação 
Ambiental na 
gestão de 
resíduos 
sólidos 

 
 
Tendência de 
peso 

A educação ambiental é 
elemento chave para 
fomentar a não geração, 
redução, reutilização e 
reciclagem dos resíduos 
sólidos 

Fonte: Simas et al (2021a) 
 

A análise das condicionantes de futuro apresentadas no Quadro 2 identifica as 

variáveis mais condizentes para elaboração de estudos prospectivos voltadas ao 

planejamento das políticas públicas de resíduos sólidos. As incertezas críticas são os 

fatos portadores de futuro mais importantes para a construção de cenários e, 

diferentemente das tendências consolidadas, as incertezas são responsáveis por 

promover caminhos alternativos para o cenário futuro. Foram identificadas cinco 

incertezas críticas no PERS-SP, das quais, duas estão sob a dimensão econômica, 

duas na ambiental e uma na dimensão tecnológica. Além disso, a maior parte das 

condicionantes de futuro identificadas são abordados sob a dimensão ambiental 

(SIMAS et al, 2021a). 
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4. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
 

Os procedimentos metodológicos descritos neste capítulo foram 

elaborados com base nos objetivos da pesquisa, compondo-se de quatro etapas: 

 
(I) Estudo de caso: planejamento da política de resíduos sólidos do 

Estado de São Paulo; 

(II) Estudo comparativo e descrição dos métodos prospectivos para a 

construção de cenários futuros; 

(III) Critérios de planejamento voltados à construção de cenários futuros, 

por meio do método Grupo Focal (GF); 

(IV) Proposição metodológica de estudos prospectivos para política de 

resíduos sólidos do Estado de São Paulo. 

O levantamento bibliográfico foi realizado por meio de pesquisas nas bases de 

dados da CAPES, Google Acadêmico, Emerald, Proquest, WEB of Science e fontes 

de dados oficiais (Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento - SNIS, 

Sistema nacional de informações sobre Gestão de Resíduos Sólidos - SINIR, 

Fundação Seade, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, Portal da 

Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo - ALESP, CETESB). 

 
 

4.1 ESTUDO DE CASO: PLANEJAMENTO DA POLÍTICA DE RESÍDUOS SÓLIDOS 
DO ESTADO DE SÃO PAULO 

 
Para construção de cenários futuros é fundamental compreender o conjunto de 

informações que representam o funcionamento da Política de Resíduos Sólidos do 

Estado de São Paulo. 

Segundo Yin (2015), o estudo de caso pode ser utilizado em diversos 

contextos, e contribui para compreender o funcionamento de organizações políticas e 

sociais. 

“Estudo de caso é uma metodologia de pesquisa que explora casos reais 

usando uma variedade de métodos de coleta de dados durante um determinado 

período de tempo” (YIN, 2015, p. 26) 
Um “caso” pode ser definido como unidade de análise de: eventos; entidades; 
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indivíduos; decisões, programas, processos de implantação de instrumentos em uma 

organização; mudança organizacional (YIN, 2015). 

Esse processo metodológico permitiu conhecer as informações e documentos 

utilizados para elaboração do PERS-SP, os procedimentos metodológicos e as 

questões mais relevantes nos processos de tomadas de decisão. 

Assim, a unidade de análise desta etapa metodológica consiste no “Estudo de 

caso sobre o processo de formulação do PERS-SP: Interações estratégicas entre 

atores políticos e sociais”, por meio da elaboração de um modelo exploratório e 

descritivo, representado por: 

(i) Análise documental: De forma exploratória, considera os documentos legais e 

oficiais utilizados na construção do PERS-SP, base de dados, ofícios, memoriais, 

atas, registros, e normas legais no âmbito estadual e nacional que estabelecem o 

papel e responsabilidades dos atores. As informações levantadas se deram entre os 

anos de 2009 e 2020; 

(ii) Análise do contexto político-institucional (limites e desafios): Fatores internos e 

externos que interferem na elaboração do PERS-SP, representados na matriz FOFA 

(Forças, Oportunidades, Fraquezas e Ameaças); 

(iii) Observação participante: Integração entre o pesquisador (observador) com o 

grupo responsável pela elaboração do PERS-SP. Participação ativa do observador, 

com função efetiva de alterar o funcionamento do grupo. (MUCCHIELLI, 1974). Esta 

situação ocorre na condição do pesquisar ser o organizador e responsável técnico 

do PERS-SP. No âmbito desta dissertação, está técnica representa a observação 

do grupo, registradas ao longo do processo (fotos, atas, documentos); e, pessoas, 

com a descrição dos atores políticos e sociais envolvidos no processo. 

Com base nesse referencial, o modelo caracterizou-se pela análise das 

categorias “operações” e “meios estratégicos”, as quais proporcionaram o 

entendimento das ações desencadeadas pelos atores no processo estratégico do 

planejamento e para as tomadas de decisão, ou seja, o movimento dos atores no Jogo 

Político e Social. 

 
4.2 ESTUDO COMPARATIVO ENTRE MÉTODOS PROSPECTIVOS 

 
 

Baseado na literatura, esta etapa metodológica consistiu no estudo teórico 
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comparativo entre cinco autores de métodos de prospecção utilizados no 

planejamento estratégico, com ênfase na descrição das ferramentas, procedimentos 

e conjunto de técnicas. 

Os métodos comparados foram: 

a) método descrito por Michel Godet; 

b) método descrito por Michael Porter, 

c) método descrito por Peter Schwartz; 

d) método descrito por Paul Schoemaker; 

e) método descrito por Raul Grumbach. 
 

Existem outros autores que descrevem métodos e técnicas de construção de 

cenários futuros, contudo, os autores escolhidos para esta dissertação possuem base 

teórica e procedimentos metodológicos voltados aos estudos prospectivos. 

 
4.3 CRITÉRIOS DE PLANEJAMENTO PARA CONSTRUÇÃO DE CENÁRIOS 
FUTUROS - MÉTODO GRUPO FOCAL (GF) 

 
O desenvolvimento do estudo de critérios para analisar as ferramentas de 

cenários futuros apresenta duas fases: (i) definição dos critérios e das diretrizes para 

construção de cenários futuros; (ii) análise do conjunto de critérios por meio do Grupo 

Focal (GF). 

 
4.3.1 Definição de critérios e diretrizes 

 
 

Por meio da revisão bibliográfica realizada, foram definidos os critérios a serem 

avaliados por planejadores de políticas de resíduos sólidos no escopo do Grupo 

Focal. A descrição das diretrizes fundamenta-se em como os critérios tem sido 

utilizado na construção de cenários futuros e, ponderados quanto a dois aspectos: (i) 

a relevância ou importância do critério nas etapas de prospecção; (ii) a capacidade 

do critério ser objetivamente avaliado. 

 
4.3.2 Grupo Focal 

 
 

O GF é uma técnica de pesquisa qualitativa, que adota a entrevista coletiva e 

exposição oral dos participantes sobre o que consideram importantes em relação ao 
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tema discutido para o levantamento de dados, e posterior análise. 

Por se tratar de pesquisa qualitativa, os resultados do GF são descritivos, e 

sendo assim, é representado pelas seguintes etapas metodológicas: 

 
1. Escolha do grupo de especialistas para compor o GF; 

2. Envio do convite; 

3. Planejamento do GF; 

4. Condução do GF; 

5. Análise dos dados. 
 
 

Assim, para aprofundar a discussão sobre os critérios de planejamento, foram 

realizados dois encontros de GF, sendo que o primeiro para compreender as variáveis 

da política de resíduos sólidos que possam subsidiar a construção de cenários 

futuros, e o segundo, para debater determinados critérios de planejamento e como as 

ferramentas de estudos prospectivos permitem o desenvolvimento de políticas 

públicas. 

 
4.3.2.1 Escolha do grupo de especialistas para compor o GF 

 
 

A escolha partiu da premissa que grupos heterogêneos estabelecem resultados 

superiores no que tange a qualidade e sua aceitação. Desta forma, o grupo de 

especialistas integrantes do GF deve ser imparcial e equilibrado. (POWEL, 2003). 

Outro aspecto a ser destacado sobre o GF, é que os participantes possuam um ponto 

de semelhança, e neste caso, optou-se pela experiência no planejamento em políticas 

públicas de resíduos sólidos, conforme critérios descritos a seguir: 

 
a) Servidores públicos estaduais com experiência na elaboração de políticas 

públicas e, mínima de 10 anos; 

b) Servidores públicos municipais com experiência na elaboração de políticas 

públicas e, mínima de 10 anos; 

c) Acadêmicos da área de resíduos sólidos, com titulação de doutorado e 

detentor de reconhecida competência técnico-científica, comprovada por meio 

da plataforma Lattes. 
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A partir da orientação de que grupos menores permitem discussões mais 

aprofundadas, o número de participantes atendeu a recomendação metodológica de 

seis a 15 pessoas. 

 
4.3.2.2 Convite aos especialistas 

 
 

O convite para os especialistas participarem da pesquisa foi realizado por meio do 

correio eletrônico, contendo a apresentação do estudo, os temas a serem abordados 

no GF, as datas e horários, o local de realização, o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE) com as devidas orientações de devolução, e as orientações do 

comitê de ética da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo 

(FSP/USP). 

 
4.3.2.3 Planejamento do GF 

 
Esta dissertação ocorreu em período pandêmico, e por este motivo os encontros 

do GF ocorreram em ambiente virtual, e permitiu que especialistas fora do alcance 

geográfico do pesquisador pudessem participar e contribuir com o trabalho. A fase do 

planejamento dos encontros do GF seguiu todos os passos das reuniões presenciais. 

A organização do GF apresentou as seguintes etapas de planejamento: 

a) Definição dos sujeitos da pesquisa: definição do número e perfil dos 

participantes, conforme item 4.3.2.1 da dissertação; 

b) Meio de divulgação do GF: Contato e convite com os participantes por meio 

de correio eletrônico, e TCLE elaborado na plataforma Google Forms; 

c) Construção da temática e das questões: Cada encontro focaliza uma 

perspectiva acerca do objetivo do estudo prospectivo; baseia-se na 

elaboração de oito a 12 perguntas por tema, sendo que, de cinco a 10 

minutos para cada. Somando-se a isso, as perguntas foram estruturadas em: 

(i) questão introdutória; (ii) questões de transição; (iii) questões chave; (iv) 

questão final; 

d) Definição da plataforma virtual: Considerando que o espaço virtual deve 

permitir o fácil acesso dos participantes, e que permita gravar os encontros 
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do GF, foi utilizada a plataforma Microsoft Teams; 

e) Execução do GF: Para realização do GF foram estabelecidos os dias e 

horários dos encontros, e o tempo de duração. 

f) Definição do “moderador-pesquisador”, com a função de intermediar a 

discussão; e do “observador”, que promoveu a análise comportamental e 

identificação dos principais pontos levantados pelos participantes da 

pesquisa. 

 
4.3.2.4 Condução do GF 

 
A condução do GF foi realizada pelo moderador-pesquisador, que expôs os 

objetivos da pesquisa; salientou o Termo de Consentimento e a ética da pesquisa, e 

promoveu as orientações quanto à dinâmica do GF. 

Desta forma, os encontros do GF foram guiados por um modelo de questões 

semiestruturadas, conforme item c) do tópico 4.3.2.3 desta dissertação, que consiste 

em um roteiro prévio e permite que novas abordagens sejam realizadas ao longo da 

reunião de acordo com o grau de envolvimento dos participantes. 

Conforme Morgan (1997), os encontros do GF iniciaram-se com questões de 

aspectos genéricos, para permitir que os participantes se sintam à vontade para 

participar da discussão e na criação de um canal de diálogo. 

 
4.3.2.4 Análise dos dados 

 
Os registros do GF deram-se de duas formas: 

1) Relatos verbais: transcritos na íntegra e organizados em caderno de conteúdo, de 

forma a coletar os dados, analisar e sistematizar os relatos. (TUNES e SIMÃO, 1998). 

O caderno de conteúdo foi estruturado quanto ao “conteúdo” e quanto as 

“impressões/observações gerais”. 

Para a identificação da exposição dos participantes foi atribuído um código 

composto por letra e número: P1 (participante 1), P2 (participante 2), P3 (participante 

3), P4 (participante 4), P5 (participante 5), P6 (participante 6), P7 (participante 7), P8 

(participante 8) e P9 (participante 9). 
 

2) Relatos comportamentais: atribuídos às expressões do comportamento que 
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permitisse agregar valor na transcrição e tratamento das informações coletadas. 

(GALLAGHER et al., 2004). Esses comportamentos podem ser identificados como: (i) 

risos; (ii), balanço da cabeça de forma positiva ou negativa (concordância ou 

discordância); (iii) olhar vazio e distante, que demonstra desconforto com a discussão; 

(iv) revirado dos olhos, denota irritação e desprezo; (v) contrair a testa, demonstra 

tensão; (vi) falar com calma, aponta credibilidade; (vii) olhar atento, fixo, representa 

concentração. 

 
4.4 PROPOSIÇÃO METODOLÓGICA DE ESTUDOS PROSPECTIVOS PARA 

POLÍTICA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO ESTADO DE SÃO PAULO 

 
Esta etapa visou propor uma metodologia para construção de estudos 

prospectivos voltada à política de resíduos sólidos do Estado de São Paulo. 

A finalidade desta proposição é compensar as possíveis limitações da 

aplicação de métodos ou técnicas de forma isolada, por meio da apresentação de 

uma combinação adequada de metodologias e ferramentas para o sistema estudado, 

incluindo a possibilidade de adequações e/ou inclusões de técnicas que se percebam 

necessárias para garantir um resultado efetivo da política pública. 

Para o desenvolvimento da proposta metodológica foram consideradas as 

discussões realizadas na fundamentação teórica, capítulo 3, em conjunto com os 

resultados obtidos e informações levantadas no capítulo 5 (resultados e discussão). 

Neste contexto é desenvolvida as diretrizes metodológicas e definição das 

características gerais do método de construção de cenários, como subsidio para 

compor o roteiro metodológico. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

5.1 ESTUDO DE CASO: PLANEJAMENTO DA POLÍTICA DE RESÍDUOS SÓLIDOS 
DO ESTADO DE SÃO PAULO 

 

A caracterização baseia-se no estudo de caso sobre o processo de formulação 

do Plano de Resíduos Sólidos do Estado de São Paulo: interações estratégicas entre 

atores políticos e sociais organizada em determinados contextos, conforme descrito 

a seguir: 

 

5.1.1 Contexto legal 
 

A elaboração do Plano de Resíduos Sólidos do Estado de São Paulo surge 

como obrigação legal a partir do decreto nº 54.645 de 2009, que regulamenta a 

Política Estadual de Resíduos Sólidos (lei nº 12.300 de 2006) e posteriormente, em 

2010, é detalhado na PNRS. 

O Decreto Estadual diz em seu artigo 6º que a Secretaria do Meio Ambiente, 

em conjunto com outros órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta, 

elaborará o Plano Estadual de Resíduos Sólidos no prazo de até oito meses após a 

publicação do decreto, e estabelece o conteúdo mínimo a ser contemplado no 

documento 

A PNRS atrelou recursos da União aos Estados elaborarem seus planos de 

gestão de resíduos sólidos, e prioriza os que organizarem microrregiões no processo 

de planejamento, bem como, o reconhecimento da responsabilidade dos gerados, e 

que abrangem atividades de coleta seletiva, recuperação e reciclagem, tratamento e 

destinação final dos resíduos sólidos urbanos, a gestão de resíduos de construção 

civil, de serviços de transporte, de serviços de saúde, agrossilvopastoris ou outros 

resíduos, em conformidade com as particularidades regionais. 

Conforme a PNRS, o plano estadual de resíduos sólidos elaborado deve 

abranger todo território do estado, apresenta vigência por prazo indeterminado e 

horizonte de atuação de 20 anos e, revisões a cada quatro anos. Assim como a 

Política Estadual, também apresenta o conteúdo mínimo a ser atendido. 

O Quadro abaixo apresenta o conteúdo mínimo dos planos estaduais de 

resíduos sólidos previsto nas Políticas Estadual de São Paulo e Nacional. 
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Quadro 3. Conteúdo mínimo do Planos Estaduais de Resíduos Sólidos previstos nas Políticas Estadual 

e Nacional 

 

Decreto Estadual nº 54.645/2009 PNRS - lei nº 12.305/2010 

critérios para a regionalização segundo variáveis 
ambientais de vulnerabilidade, economia, 
conurbação e demais consideradas relevantes 

 
A PNRS não contempla esta discussão. 

diagnóstico da situação atual, incluindo a origem, 
a quantidade e a caracterização dos resíduos 
sólidos gerados por região 

diagnóstico, incluída a identificação dos 
principais fluxos de resíduos no Estado e seus 
impactos socioeconômicos e ambientais 

 
estratégia para integração e cooperação 
intermunicipal visando à solução conjunta dos 
problemas de gestão de resíduos sólidos, 
assegurada a participação da sociedade civil 

medidas para incentivar e viabilizar a gestão 
consorciada ou compartilhada dos resíduos 
sólidos 
diretrizes para o planejamento e demais 
atividades de gestão de resíduos sólidos de 
regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e 
microrregiões 

metas e prazos para gestão de resíduos sólidos 
e a proposta econômica e institucional para a 
implantação do plano, incluindo obrigatoriamente 
alternativas de tratamento dos resíduos que 
visem à redução progressiva de volume para 
disposição final de rejeitos 

 
metas de redução, reutilização, reciclagem, entre 
outras, com vistas a reduzir a quantidade de 
resíduos e rejeitos encaminhados para 
disposição final ambientalmente adequada 

estratégia geral para prevenção da poluição, 
redução da geração e nocividade de resíduos 
sólidos, universalização da coleta convencional e 
seletiva e utilização de tecnologias mais 
eficientes de tratamento dos resíduos sólidos 
gerados em seu território 

 
metas para o aproveitamento energético dos 
gases gerados nas unidades de disposição final 
de resíduos sólidos 

 
 
estratégia geral para recuperação das áreas 
degradadas e a remediação de áreas 
contaminadas por resíduos sólidos 

previsão, em conformidade com os demais 
instrumentos de planejamento territorial, 
especialmente o zoneamento ecológico- 
econômico e o zoneamento costeiro, de: áreas 
degradadas em razão de disposição inadequada 
de resíduos sólidos ou rejeitos a serem objeto de 
recuperação ambiental 

 
programa de monitoramento das metas, que 
será constituído de indicadores de geração de 
resíduos sólidos, coleta seletiva, tratamento e 
destinação final 

 
 
programas, projetos e ações para o atendimento 
das metas previstas 

 
 
 
O Decreto Estadual não contempla esta 
discussão. 

proposição de cenários 

metas para a eliminação e recuperação de lixões, 
associadas à inclusão social e à emancipação 
econômica de catadores de materiais 
reutilizáveis e recicláveis 

normas e condicionantes técnicas para o acesso 
a recursos do Estado, para a obtenção de seu 
aval ou para o acesso de recursos administrados, 
direta ou indiretamente, por entidade estadual, 
quando destinados às ações e programas de 
interesse dos resíduos sólidos 
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 normas e diretrizes para a disposição final de 
rejeitos e, quando couber, de resíduos, 
respeitadas as disposições estabelecidas em 
âmbito nacional 
previsão, em conformidade com os demais 
instrumentos de planejamento territorial, 
especialmente o zoneamento ecológico- 
econômico e o zoneamento costeiro, de: zonas 
favoráveis para a localização de unidades de 
tratamento de resíduos sólidos ou de disposição 
final de rejeitos; 
meios a serem utilizados para o controle e a 
fiscalização, no âmbito estadual, de sua 
implementação e operacionalização, assegurado 
o controle social 

Fonte: BRASIL (2010), SÃO PAULO (2009). 
 

A PNRS detalha o conteúdo mínimo que os Estados devem atender nos seus 

planos de gestão e prevê a necessidade de serem desenvolvidos cenários futuros 

para a política. A referida legislação estadual, por sua vez, é mais clara no que tange 

aos estudos de regionalização. 

O Plano de Resíduos Sólidos do Estado de São Paulo, para atender a 

legislação, deve considerar as duas normas, as particularidades regionais, as 

dinâmicas territoriais e, se necessário, incluir temas de interesse para a construção 

de políticas públicas. 

 
5.1.2 Contexto Político-Institucional 

 
 

Em 2007 a Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo institui 21 

“Projetos Ambientais Estratégicos” por meio da resolução SMA nº 21 de 16 de maio 

de 2007, respeitando a sua atribuição legal e institucional no que tange a elaborar 

políticas públicas ambientais que envolvam as mudanças climáticas, o 

desenvolvimento sustentável, o aquecimento global na biodiversidade e na economia, 

e as prioridades oriundas da sociedade civil. 

Os 21 “Projetos Ambientais Estratégicos” tinham a finalidade de orientar as 

diretrizes da pasta e de seus órgãos vinculados, e definir os objetivos para cada 

projeto. Neste contexto foi criado o projeto “Lixo Mínimo”, por meio da resolução SMA 

nº 50 de 13 de novembro de 2007, com o objetivo de executar ações prioritárias para: 

“(i) Reduzir os impactos ambientais gerados pelos resíduos sólidos urbanos; (ii) 

Incentivar os municípios para solucionar os problemas de disposição de resíduos 



63  

domiciliares, a fim de reverter a situação de classificação inadequada ora registrada 

em diversos municípios paulistas e melhorar as condições de disposição nos demais 

municípios; (iii) Estimular a minimização da geração dos resíduos sólidos urbanos, 

bem como, o seu reaproveitamento e reciclagem; (iv) Aprimorar a gestão de resíduos 

domiciliares realizada no Estado de São Paulo”. 

Para atender a estes objetivos, a resolução SMA nº 50 de 2007 estabelece 13 

ações voltadas a gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos, de fiscalização e 

educação ambiental. Destaca-se as seguintes: (i) “Estimular os municípios para o 

aperfeiçoamento de seus sistemas públicos de gestão de resíduos sólidos urbanos, 

por meio da melhoria da coleta; triagem de materiais recicláveis; tratamento e 

destinação final adequada e segura dos rejeitos”; (ii) Disponibilizar financiamento para 

a implantação de projetos ou a melhoria das instalações existentes, visando ao 

aprimoramento na gestão dos resíduos sólidos urbanos, incluindo pontos de triagem, 

estação de tratamento de resíduos da construção civil, aterros sanitários, etc; (iii) 

Promover a regulamentação e a implementação da Política Estadual dos Resíduos 

Sólidos; (iv) Desenvolver o Índice de Qualidade da Gestão de Resíduos Sólidos 

Domiciliares (IQR-Gestão), e publicar, até 2010, o primeiro Relatório Anual 

correspondente a esse índice; (v) Incentivar a adoção de soluções regionais para a 

gestão de resíduos sólidos no Estado de São Paulo. 

O decreto que regulamenta a Política Estadual de Resíduos Sólidos, publicado 

em 2009, instituí a Comissão Estadual de Gestão de Resíduos Sólidos, constituída 

por órgãos da administração pública direta (centralizada), exercendo a função de 

órgão colegiado, composto de vários membros, e atuar pela manifestação conjunta e 

majoritária da vontade de seus representantes, prevalecendo assim, a decisão da 

maioria e não a vontade individual de seu presidente. 

A Comissão Estadual de Gestão de Resíduos Sólidos apresenta atribuições, e 

dentre elas, de cooperar na elaboração e participar da execução do Plano de 

Resíduos Sólidos do Estado conforme o conteúdo mínimo estabelecido no art. 6º do 

referido decreto. 

Em 2009 a Comissão Estadual de Gestão de Resíduos Sólidos foi composta 

por 12 membros, sendo: 

(i) quatro da Secretaria do Meio Ambiente; 

(ii) quatro da Secretaria de Saneamento e Energia; 
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(iii) dois da Secretaria da Saúde; 

(iv) dois da Secretaria de Agricultura e Abastecimento. 
 
 

Cabe frisar que os membros são nomeados pelo Governador mediante a 

indicação das pastas; a coordenação dos trabalhos compete a Secretaria do Meio 

Ambiente; e os mandatos são de dois anos. 

Em função da alternância de governos a cada quatro anos, da reestruturação 

da composição dos órgãos que o compõe e da necessidade da política em 

acompanhar as dinâmicas da sociedade, a Comissão Estadual de Gestão de 

Resíduos Sólidos altera a sua composição por meio de novos decretos, conforme 

descrito a seguir: 

 
Decreto nº 57.071, de 20 de junho de 2011: 

(i) quatro representantes da Secretaria do Meio Ambiente; 

(ii) dois representantes da Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos; 

(iii) dois representantes da Secretaria de Energia; 

(iv) dois representantes da Secretaria da Saúde; 

(v) dois representantes da Secretaria de Agricultura e Abastecimento; 

(vi) dois representantes da Secretaria de Desenvolvimento Metropolitano. 

Comissão composta por 14 membros. 

 
Decreto nº 62.229, de 24 de outubro de 2016: 

(i) quatro representantes da Secretaria do Meio Ambiente; 

(ii) dois representantes da Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos; 

(iii) dois representantes da Secretaria de Energia e Mineração; 

(iv) dois representantes da Secretaria da Saúde; 

(v) dois representantes da Secretaria de Agricultura e Abastecimento; 

(vi) dois representantes da Casa Civil, do Gabinete do Governador; 

(vii) dois representantes da Secretaria de Planejamento e Gestão; 

(viii) dois representantes da Secretaria da Fazenda; 

(ix) dois representantes da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, 

Ciência, Tecnologia e Inovação. 

Comissão composta por 20 membros. 
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Decreto nº 64.621, de 29 de novembro de 2019: 
(i) quatro representantes da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente; 

(ii) dois representantes da Secretaria da Saúde; 

(iii) dois representantes da Casa Civil do Gabinete do Governador; 

(iv) dois representantes da Secretaria de Desenvolvimento Regional; 

(v) dois representantes da Secretaria de Agricultura e Abastecimento; 

(vi) dois representantes da Secretaria da Fazenda e Planejamento; 

(vii) dois representantes da Secretaria de Desenvolvimento Econômico; 

(viii) dois representantes da Secretaria de Logística e Transportes; 

(ix) dois representantes da Secretaria de Governo. 

Comissão composta por 20 membros 

A Secretaria do Meio Ambiente oferece o suporte administrativo para o 

funcionamento da Comissão Estadual de Gestão de Resíduos Sólidos, e para tanto, 

se organiza internamente por meio de resoluções e portarias, conforme descrito a 

seguir: 

 
2011 - Portaria GSA nº 10 - Instala grupos de trabalho para dar suporte às ações da 

Comissão Estadual de Gestão de Resíduos Sólidos, com atribuições de: (i) propor 

estratégias, planejar e coordenar as ações, no âmbito da Secretaria do Meio Ambiente 

- SMA e da CETESB – Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, visando ao 

cumprimento da Política Estadual de Resíduos Sólidos; (ii) prestar apoio técnico, por 

meio das estruturas da SMA e CETESB, às ações da Comissão Estadual de Gestão 

de Resíduos Sólidos. 

2012 - Portaria GSA-5, de 25-05-2012 - Altera a composição do Grupo de 

Coordenação Interna, instalado pela Portaria GSA 10, de 13-9- 2011. 

2013 - Portaria GSA-04, de 28-08-2013 - Altera a composição do Grupo de 

Coordenação Interna e do Grupo de Apoio Executivo e prorroga o prazo de 

funcionamento dos trabalhos, previstos pela Portaria GSA 10 de 13-9-2011. 

2016 - Resolução SMA 24, de 19-02-2016 - Institui a Coordenação e os Comitês de 

Apoio Executivo à Gestão de Resíduos Sólidos do Sistema Ambiental Paulista, no 

âmbito da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, a fim de integrar as ações 

relacionadas à Política Estadual de Resíduos Sólidos, e dá outras providências. 

Dentre os objetivos do Comitê destaca-se a revisão do Plano Estadual de Resíduos 
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Sólidos – PERS e dos Planos Municipais de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos - 

PMGIRS: 

Os Comitês de Apoio Executivo à Gestão de Resíduos Sólidos foi organizado 

em temas: (i) De revisão do Plano Estadual de Resíduos Sólidos e dos Planos 

Municipais de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos; (ii) De gestão municipal de 

resíduos sólidos; (iv) De atividades de reciclagem e coleta seletiva; (IV) De melhoria 

na destinação final dos resíduos sólidos; (v) De educação ambiental para a gestão de 

resíduos sólidos, e; (vi) De elaboração de proposta de regimento interno da Comissão 

Estadual de Gestão de Resíduos Sólidos. 

2016 - Portaria CG - 7, de 31-3-2016 Designa os membros dos Comitês de Apoio 

Executivo à Gestão de Resíduos Sólidos, instituído pela Resolução SMA 24, de 19- 

02-2016. 

2017 - Resolução SMA 151, de 27-11-2017 - Institui, no âmbito da Secretaria de 

Estado do Meio Ambiente, o Comitê de Integração de Resíduos Sólidos, e estabelece 

objetivos, como apoiar a Comissão Estadual de Resíduos Sólidos na execução do 

Programa Estadual de Implementação de Projetos de Resíduos Sólidos; e Coordenar 

a revisão do Plano Estadual de Resíduos Sólidos. 

2019 - Decreto 64.059, de 01-01-2019 - Dispõe sobre as alterações de denominação, 

transferências e desativações que especifica e dá providências correlatas. 

“Artigo 1º - A denominação das Secretarias de Estado adiante indicadas fica alterada 

na seguinte conformidade: 

I - de Secretaria de Planejamento e Gestão para Secretaria de Desenvolvimento 

Regional; 

II - de Secretaria da Fazenda para Secretaria da Fazenda e Planejamento; 

III - de Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania para Secretaria da Justiça e 

Cidadania; 

IV - de Secretaria do Meio Ambiente para Secretaria de Infraestrutura e Meio 

Ambiente; 

V - de Secretaria da Cultura para Secretaria da Cultura e Economia Criativa; 

VI - de Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação 

para Secretaria de Desenvolvimento Econômico; 

VII - de Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude para Secretaria de Esportes”. 

2019 - Resolução SIMA 12, de 22-02-2019 - Institui, no âmbito da Secretaria de 
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Estado de Infraestrutura e Meio Ambiente, o Comitê de Integração de Resíduos 

Sólidos (CIRS), 

Esta resolução define nove atribuições para o Comitê, dentre elas destaca-se 

a necessidade de aplicar a Política Nacional e Estadual de Resíduos Sólidos; apoiar 

a Comissão Estadual de Gestão de Resíduos Sólidos; coordenar a revisão do Plano 

Estadual de Resíduos Sólidos; apoiar a gestão municipal e regional de resíduos 

sólidos; incentivar a pesquisa, o desenvolvimento, a adoção e a divulgação de novas 

tecnologias para a eliminação, diminuição, valoração, tratamento e destinação final 

dos resíduos sólidos; fomentar a transição para uma economia circular. 
Para atender os objetivos, o CIRS é organizado em seis eixos temáticos: 

 Revisão do Plano de Resíduos Sólidos do Estado de São Paulo; 

 Regionalização e Consórcios; 

 Logística Reversa, Coleta Seletiva e Participação social; 

 Planejamento e controle de operação em aterros sanitários; 

 Inovação tecnológica para o tratamento de resíduos sólidos; 

 Educação Ambiental e Comunicação. 

2019 - Portaria CG - 49, de 15-10-2019 - Designa os representantes do Comitê de 

Integração de Resíduos Sólidos, instituído pela Resolução SIMA 12, de 22-02-2019. 

2020 – Resolução SIMA nº 51, de 12-08-2020 (revoga a Resolução SIMA nº 

12/2019) – Institui, no âmbito da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Meio 

Ambiente, o Comitê de Integração de Resíduos Sólidos. 

 
5.1.3 Histórico do processo de elaboração do PERS-SP 

 
 

Em 2011, o Governo do Estado de São Paulo, por intermédio da 

Coordenadoria de Planejamento Ambiental (CPLA), encaminhou a proposta de 

Elaboração do Plano Estadual de Resíduos Sólidos para o Ministério do Meio 

Ambiente, solicitando financiamento no valor de R$ 1.750.000,00 e apresentando o 

valor de R$ 700.00,00 como contrapartida, totalizando R$ 2.450.000,00. 

Na fase de pré-qualificação das propostas, de todo território brasileiro, foram 

protocolados 300 projetos, sendo 51 pré-qualificados e 249 não habilitados. A 

proposta apresentada pelo Estado de São Paulo obteve o 1º lugar na classificação 

geral. 
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Após esta etapa, foram encaminhados o Termo de Referência, o Cronograma 

Físico-Financeiro, a Planilha de Orçamento, o Programa de Desembolso, a Memória 

de Cálculo e os Orçamentos das empresas, para o Ministério do Meio Ambiente, para 

fins de análise de viabilidade técnica e financeira. Tais documentos, integrantes da 

proposta, foram avaliados e aprovados. 

Em 31 de dezembro de 2011, foi assinado o contrato de repasse de recurso 

pelo Governo do Estado de São Paulo, representado pela Secretaria Estadual do 

Meio Ambiente, e o Governo Federal, por intermédio do Ministério do Meio Ambiente 

e representado pela Caixa Econômica Federal. O contrato nº 2573.0372.157- 

44/2011/MMA/Caixa foi celebrado com vigência de 13 (treze) meses, a qual foi 

prorrogada, por igual período, em dezembro de 2012. 

Em janeiro 2012, foi criado um grupo de trabalho de Técnicos da SMA e da 

CETESB a fim de elaborar Termo de Referência para “Contratação de Serviços 

Técnicos Especializados para Subsidiar a Elaboração do Plano Estadual de Resíduos 

Sólidos”. 

Em 15/01/2013, foi publicado o edital de Concorrência nº 01/2013, na 

modalidade técnica e preço, o qual foi impugnado e republicado (edital de 

Concorrência nº 02/2013), em 15/04/2013. Em 03/06/2013 foram abertos os 

envelopes da proposta técnica de sete licitantes (cinco empresas e dois consórcios). 

Após avaliação das propostas com base nos critérios de pontuação previstos no 

Edital, verificou-se que nenhuma das licitantes atendeu os critérios previstos, 

resultando em licitação fracassada. 

Em virtude da importância e da necessidade da elaboração do PERS-SP e 

considerando o fracasso da licitação, foi instituído um Grupo de Trabalho no âmbito 

da Comissão Estadual de Gestão de Resíduos Sólidos, com a incumbência de 

elaborar o Plano, sem utilizar este recurso.  

 
5.1.4 Atores políticos e sociais 

 
 

5.1.4.1 PERS-SP (2014) 
 
 

Os atores políticos e sociais do processo de elaboração do Plano de Resíduos 

Sólidos do Estado de São Paulo foram identificados a partir de sua inserção no 
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processo decisório referente à formulação do plano. No âmbito interno da Secretaria 

do Meio Ambiente do Estado (SMA), destaca-se a Coordenadoria de Planejamento 

Ambiental, responsável pela coordenação executiva e técnica, além de conduzir os 

trabalhos. Outro ator importante no processo foi a CETESB, órgão vinculado à mesma 

pasta. 

A primeira versão do Plano de Resíduos Sólidos do Estado, publicado em 

2014, foi concebido na esfera da Comissão Estadual de Gestão de Resíduos Sólidos, 

a qual, foi criado um Grupo de Trabalho (GT), com representantes das Secretárias 

que compõe a Comissão e, por convidados externos, representando universidades, 

consórcios municipais e a sociedade civil. O GT responsável pela elaboração do 

Plano iniciou os trabalhos em agosto de 2013, com reuniões semanais. 

A fim de promover o diálogo com a sociedade na busca de definição das 

estratégias do Plano, foram realizadas 5 audiências públicas no território paulista, com 

a participação de 3 atores fundamentais: Universidade Júlio Mesquita Filho (UNESP); 

Universidade de São Paulo (USP); Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo 

(ALESP). Além das audiências públicas, o Plano foi submetido por duas vezes à 

consulta pública, disponibilizado no site da SMA. 

 
Quadro 4. Distribuição dos atores políticos e sociais no processo de elaboração do Plano de Resíduos 

Sólidos do Estado de São Paulo, versão de 2014. 

 
Âmbito da SMA 

 
Âmbito externo à SMA (outros 

órgãos de governo) 

 
Âmbito externo ao 

governo 

Coordenadoria de 
Planejamento Ambiental 
(CPLA) 

Secretaria de Saneamento e 
Recursos hídricos (SSRH) 

Instituto Oceanográfico 
(IO) - USP 

Coordenadoria de Educação 
Ambiental (CEA) Secretaria da Saúde (SS) Universidade Católica de 

Santos (UNISANTOS) 
CETESB- Diretoria de 
Controle e licenciamento 
Ambiental 

Secretaria de Agricultura e 
Abastecimento (SAA) 

Companhia de Docas do 
Estado de São Paulo 

CETESB – Diretoria de 
Avaliação e Impacto Ambiental 

Companhia de Saneamento Básico 
do Estado de São Paulo (SABESP) 

Aeroporto Internacional 
de São Paulo - Guarulhos 

 
Fundação Florestal (FF) 

 
Instituto de Pesca Aeroporto Internacional 

de Viracopos - Campinas 

 
Empresa Paulista de Planejamento 
Metropolitano (Emplasa) 

Universidade Estadual 
Paulista “Júlio de 
Mesquita Filho” (UNESP) 
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 Empresa Metropolitana de Águas e 
Energia (EMAE) 

 
Socicam 

  Fundespa – Fundação de 
Estudos e Pesquisas 
Aquáticas 

  Cisbra – Consórcio 
intermunicipal de 
saneamento básico do 
circuito das águas 

  Consimares – Consórcio 
intermunicipal de 
resíduos sólifos da 
Região Metropolitana de 
Campinas 

Fonte: Autor 
 
 

No âmbito interno da SMA, o protagonismo é assumido pela CPLA, que tem 

como objetivos de propor diretrizes para o ordenamento territorial, além de 

desenvolver ferramentas e instrumentos para o planejamento ambiental do Estado, 

de forma a contribuir para a integração entre desenvolvimento socioeconômico e 

proteção ambiental. A CETESB, representadas pelas Diretorias de Controle e 

Licenciamento Ambiental (C) e de Avaliação de Impacto Ambiental (I) representaram 

a experiência técnica nos processos de gestão e gerenciamento de resíduos sólidos. 

Ainda no ambiente interno, a Coordenadoria de Educação Ambiental atuou nas 

estratégias de políticas públicas transversais a todos os tipos de resíduos sólidos 

tratados no Plano. 

Os atores externos à SMA e integrantes do Governo tiveram destaques na 

discussão de temas ligados à política de resíduos sólidos que não são abordados na 

pasta ambiental. Dentre estes atores destaca-se a Secretaria da Agricultura e 

Abastecimento (SAA) e a Secretaria da Saúde (SS); e a Empresa Paulista de 

Planejamento Metropolitano (Emplasa), extinta em 2019, responsável pelo 

planejamento regional e metropolitano do Estado de São Paulo, que permitiu a 

discussão de critérios de arranjos intermunicipais para a solução regional dos 

resíduos sólidos. 

Sobre a participação de atores da sociedade, sem vínculo com o Governo, 

cabe frisar o papel das universidades no controle social, na produção acadêmica e 

científica; dos consórcios municipais, mais especificamente do Consimares e Cisbra, 

que puderam contribuir com a experiência dos municípios na gestão regionalizada, e 
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dos equipamentos de transporte, como, por exemplo, os portos e aeroportos 

localizados no território paulista, que representam o fluxo transfronteiriço dos resíduos 

sólidos, e tem um papel fundamental no controle sanitário. 

 
5.1.4.2 Revisão do PERS-SP (2020) 

 
 

O primeiro movimento de revisão do PERS ocorre em janeiro de 2018 no 

âmbito da Resolução SMA 151, de 27-11-2017, e, por meio da criação de um Grupo 

de Trabalho (GT) sob a coordenação da CPLA, todavia, o processo não avançou por 

motivos de substituição no comando da SMA. No ano de 2019 ocorre a alternância 

de gestão do Governo do Estado de São Paulo, que ocasiona na reestruturação dos 

órgãos que o compõe, por meio do Decreto 64.059, de 1º de janeiro de 2019. Neste 

contexto, a SMA passa a ser denominada Secretaria de Infraestrutura e Meio 

Ambiente (SIMA), e passa a abranger as áreas de energia e mineração, de 

saneamento e recursos hídricos, integrando na mesma pasta as seguintes 

instituições: SABESP, EMAE, CETESB, Instituto Geológico, Instituto Florestal, 

Instituto de Botânica, Fundação Florestal, Fundação Zoológico. 

Para estruturar internamente as políticas públicas de resíduos sólidos, a SIMA 

institui em 2019 o Comitê Integrado de Resíduos Sólidos, incluindo a participação de 

representantes da área de energia, mineração, saneamento e recursos hídricos, além 

dos membros da pauta ambiental. Neste âmbito cria-se o grupo responsável pela 

revisão do PERS. Destaca-se neste contexto que a Comissão de Gestão de Resíduos 

Sólidos não foi instituída. 

Em junho de 2019 inicia-se os trabalhos de revisão do PERS, com participação 

de membros do Governo e convidados externos, conforme Quadro 5. 

Quadro 5. Distribuição dos atores políticos e sociais no processo de revisão do Plano de Resíduos 
Sólidos do Estado de São Paulo 2020. 

Âmbito da SIMA Âmbito externo à SIMA (outros 
órgãos de governo) 

Âmbito externo ao 
governo 

Coordenadoria de 
Planejamento Ambiental 
(CPLA) 

Instituto de Pesquisas Tecnológicas 
(IPT) 

Instituto Oceanográfico 
(IO) - USP 

Coordenadoria de Educação 
Ambiental (CEA) Secretaria da Saúde (SS) Universidade Católica de 

Santos (UNISANTOS) 
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Coordenadoria de Saneamento 
(CSAN) 

Secretaria de Agricultura e 
Abastecimento (SAA) 

Companhia de Docas do 
Estado de São Paulo 

Coordenadoria de Petróleo, 
Gás e Mineração 

Secretaria de Logística e Transporte 
(SLT) 

Aeroporto Internacional 
de São Paulo - 
Guarulhos 

CETESB- Diretoria de Controle 
e licenciamento Ambiental 

Secretaria de Desenvolvimento 
Regional (SDR) 

Aeroporto Internacional 
de Viracopos - Campinas 

CETESB – Diretoria de 
Avaliação e Impacto Ambiental 

  

CETESB - Presidência   

Fundação Florestal (FF)   

SABESP   

Empresa Metropolitana de 
Águas e energia (EMAE) 

  

Fonte: Autor 

Conforme o Quadro 5, a SIMA teve um papel central na revisão do PERS-SP, 

representando 50% de todos os atores envolvidos no processo, e também, por sua 

coordenação executiva por meio de sua coordenadoria de planejamento. Ressalta-se 

a relevância da participação de atores como a SABESP, responsável pelo capítulo de 

resíduos de serviços de saneamento; Instituto Oceanográfico da USP, que responde 

pelo capítulo de “Lixo no Mar”; da UNISANTOS, que promoveu o capítulo de 

“Economia Circular”, da CETESB, que representa os resíduos sólidos quanto a origem 

das indústrias, da construção civil, dos sistemas de logística reversa, e, das áreas 

contaminadas por deposição irregular dos resíduos. 

A revisão do Plano contou com a participação social por meio de consulta 

pública e audiência pública, realizadas entre o mês de agosto e outubro de 2020, com 

a finalidade de subsidiar e aperfeiçoar o documento. Como resultado, a validação 

social contou com 272 contribuições na consulta pública, e alta adesão na audiência 

pública. Posterior a esta etapa, o documento foi apreciado pelo Conselho Estadual de 

Meio Ambiente (CONSEMA) e aprovado pelo Comitê de Integração de Resíduos 

Sólidos. 

Destaca-se que para o processo de consulta pública e audiência pública há 

uma grande discricionaridade o gestor público estadual, e isso implica na regra geral 

do Direito Administrativo, que preconiza que o atendimento ao interesse público é o 

objetivo de todo e qualquer ato administrativo. Diversos autores reforçam que 
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somente haverá controle social quando existir a possibilidade de uma decisão ser 

substituída por outra, senão, procede apenas como participação. 

O PERS apresenta metas para municípios, entidades de catadores de 

materiais recicláveis, grandes geradores, fabricantes e importadores de produtos 

sujeitos à logística reversa, dentre outros, que não estão na relação dos atores 

políticos e sociais na formulação do Plano. Este panorama sinaliza a importância de 

maior controle social no processo de elaboração e implementação do plano, e para 

tanto, deve ser internalizado nos órgãos públicos mecanismos que garantam o papel 

da coletividade nas políticas públicas. 

Assim, ressalta-se o fortalecimento da SMA (2014) / SIMA (2020) na 

elaboração do PERS e a baixa participação de atores externos ao Governo no 

processo de construção do documento. 

 
5.1.5 Dinâmica do jogo no processo de formulação e de decisão do PERS-SP 

A elaboração do PERS-SP envolveu um processo composto por numerosos 

elementos políticos e técnicos que se interligavam, em alguns casos priorizava a 

relação de interdependência dos atores, e em outros de subordinação, 

estabelecendo-se um jogo de conflito e interesse, em que abarcam concessões e 

negociações em torno das decisões. 

Para a construção do Plano foi definida uma agenda estratégica, organizada 

em quatro principais aspectos: a primeira questão deu-se por parte da disputa 

decisória, à medida que componentes do plano obtêm força de acordo com os 

interesses dos atores envolvidos no seu processo de elaboração. A segunda questão 

diz respeito ao trabalho técnico, que subsidiou o desenvolvimento do “Panorama dos 

Resíduos Sólidos”, do “Estudo de Regionalização”, e “Cenários Futuros”. O terceiro 

aspecto a ser considerado, constituído pela formulação das diretrizes, deu-se 

novamente pela disputa política e decisória conforme o PERS avançava para a fase 

de estabelecer as metas e ações. A última fase é formada pela participação social, 

por meio das audiências e consultas públicas. 

A agenda estratégica foi orientada em três âmbitos políticos e sociais: a 

primeira na organização “interna” dos órgãos que compõe a SMA no PERS-2014 e 

SIMA no PERS-2020, a segunda no âmbito do Governo, porém com a participação 

dos demais órgãos estaduais de “fora” da estrutura da SMA e SIMA, e a terceira pela 
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relação da SMA e SIMA com outros atores políticos e sociais de “fora” do Governo, 

nos variados níveis de gestão dos resíduos sólidos. 

Na primeira versão do PERS-SP (2014), o processo decisório baseou-se na 

versão preliminar do Plano Nacional de Resíduos Sólidos (Planares), disponibilizado 

em 28 de junho de 2011 pelo Ministério do Meio Ambiente. 
Sobre o Planares, destacam-se os seguintes pontos: 

1) “Será elaborado mediante processo de mobilização e participação social, 

incluindo a realização de audiências e consultas públicas” (BRASIL, 2010) 

2) Na época de sua elaboração, o decreto que regulamentava a PNRS, nº 

7.404/2010, estabelecia os seguintes procedimentos: 

“I - formulação e divulgação da proposta preliminar em até cento e oitenta dias, 

contados a partir da publicação deste Decreto, acompanhada dos estudos que a 

fundamentam; 

II - submissão da proposta à consulta pública, pelo prazo mínimo de sessenta dias, 

contados da data da sua divulgação; 

III - realização de, no mínimo, uma audiência pública em cada região geográfica do 

País e uma audiência pública de âmbito nacional, no Distrito Federal, 

simultaneamente ao período de consulta pública referido no inciso II; 

IV - apresentação da proposta daquele Plano, incorporadas as contribuições advindas 

da consulta e das audiências públicas, para apreciação dos Conselhos Nacionais de 

Meio Ambiente, das Cidades, de Recursos Hídricos, de Saúde e de Política Agrícola; 

e 

V - encaminhamento pelo Ministro de Estado do Meio Ambiente ao Presidente da 

República da proposta de decreto que aprova aquele Plano.” 

Nesta oportunidade, a minuta preliminar do Planares foi submetida à consulta 

pública e audiências públicas regionais; debatida com os setores público e privado, e 

por fim, passou por apreciação dos seguintes Conselhos Nacionais: 
(i) de Meio Ambiente; 

(ii) das Cidades; 
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(iii) de Recursos Hídricos e; 

(iv) de Saúde, 

Esta versão ficou pendente de apreciação pelo Conselho Nacional de Política 

Agrícola, e consequentemente, inviabilizou sua publicação por meio do decreto 

presidencial. 

Em 2012, a versão preliminar do Planares apresentava metas quantitativas 

regionais para os diversos tipos de resíduos quanto a sua origem, e orientava os 

Estados a segui-la. 

Neste contexto, o Estado de São Paulo por decisão política adotou as metas 

da versão preliminar do Planares como referência para construção de sua estratégia 

(diretrizes, metas e ações), e desconsiderou os aspectos técnicos contemplados no 

seu Panorama, Estudo de Regionalização e proposição de arranjos municipais, e 

Cenários Futuros. Esta decisão fragilizou a coesão do PERS-SP sob o viés de 

planejamento e dificultou a sua implementação ao não considerar a realidade do 

território estadual e do papel do Estado na política de resíduos sólidos. 

Somando-se a isso, outras decisões políticas foram desfavoráveis à 

construção do PERS-SP de 2014, conforme descritas abaixo: 

(i) Estabeleceu horizonte de atuação para 10 anos, sendo que a PNRS institui 

20 anos; 

(ii) Ausência de definição de responsáveis para execução das metas; 

(iii) Ausência de sistemática de monitoramento; e, 

(iv) Ausência de vinculação orçamentária para implementação do PERS- SP. 

Após a publicação do PERS-SP surgem atores externos com a finalidade de 

monitorar a sua implementação. Destaca-se o Tribunal de Contas do Estado de São 

Paulo (TCE-SP), que em 20 de junho de 2016 inicia o processo de auditoria da política 

de resíduos sólidos junto à SMA, a fim de acompanhar os programas e ações do 

Governo do Estado, nos termos do artigo 25, parágrafo 1º, da Lei Complementar nº. 

709/93. 

Assim, a revisão do PERS-SP (2020) atentou-se a corrigir os pontos frágeis e 

os aspectos que não atendiam a PNRS. Para tanto, o Grupo de Trabalho responsável 

pelo documento promoveu a investigação de questões técnicas em consonância com 

as atribuições do Estado, dos municípios, dos grandes geradores e dos demais atores 

perante a PNRS. 
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Por decisões técnicas, a revisão do Plano adotou novas abordagens de 

planejamento, com a definição, para cada tipo de resíduo e temas trabalhados, de 

cenários para o ano 2035; identificação dos desafios e oportunidades para o alcance 

dos objetivos, caracterizados na descrição dos cenários, e com o alinhamento aos 

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável – ODS (Agenda 2030) da ONU. 

 
5.1.6 Facilidades, dificuldades e aprendizado institucional 

 
 

A análise das facilidades e dificuldades para elaboração do PERS-SP deu-se 

pelo uso da Matriz FOFA, em que identifica os processos internos (Força e Fraqueza), 

e os externos (Oportunidades e Ameaças), conforme Quadro abaixo. 

 
Quadro 6. Relação dos pontos fortes, fracos, oportunidades e ameaças (Matriz FOFA) na elaboração 

do PERS-SP 

 
 
 
 
 
 
 

Fatores Internos 

Forças (pontos fortes) Fraquezas (pontos fracos) 

 
 

Equipe técnica qualificada; 

Existência da Comissão Estadual 

de Gestão de Resíduos Sólidos; 

Existência de Grupos de Trabalho; 

Capacidade de articulação política 

e institucional do Governo; 

Ausência de orçamento especifico para 

o PERS-SP; 

Fragilidade dos dados de gestão e 

gerenciamento dos resíduos sólidos; 

Ausência de definição de métodos para 

elaboração do PERS-SP; 

Ausência de sistema de monitoramento 

do Plano. 
Alternância de membros na equipe do 

PERS-SP. 

 
 
 
 
 
 
 
Fatores Externos 

Oportunidades Ameaças 

Participação Social - Participação 

da sociedade na elaboração do 

PERS-SP; 

Fiscalização do Tribunal de Contas 

do Estado (TCE-SP); 

Políticas Estadual e Nacional de 

Resíduos Sólidos, e 

Aprimoramento das normas de 

resíduos sólidos; 
Parcerias com universidades e 

 
 
 
 
Descontinuidade administrativa dos 

governos; 

Alternância de prioridades nas políticas 

públicas; 
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 entidades da sociedade civil; 

Avanços tecnológicos 
 

Fonte: Autor 
 
 

A identificação das forças internas está diretamente correlacionada com as 

oportunidades externas, e demonstram a capacidade institucional para elaboração do 

PERS-SP. 

Os pontos fortes do processo são representados principalmente pela 

capacidade técnica da equipe que conduz a elaboração do PERS-SP, e por todos 

atores envolvidos na sua formulação, tanto como membros da Comissão Estadual de 

Gestão de Resíduos Sólidos como os participantes dos Grupos de Trabalho 

instituídos no âmbito do Governo. Somando-se a isso, o aspecto político e a 

capacidade de articulação institucional da SMA, no Plano de 2014, e da SIMA em 

2020 são demonstradas por meio dos atores políticos e sociais responsáveis pela 

autoria e colaboração do documento. 

Destaca-se também aspectos positivos de natureza externa aos órgãos 

responsáveis pelo PERS-SP, e pode ser definido como oportunidades. Neste caso 

foram identificadas principalmente: 

(i) Participação social – participação da sociedade na construção de políticas 

públicas, demonstrada nas consultas e audiências públicas, porém, ressalva-se que 

são necessários outros mecanismos de controle social para garantir a efetiva 

participação da sociedade; Destaca-se a importância dos municípios no processo de 

elaboração dos Planos Estaduais.   

(ii) Auditorias do TCE-SP, cuja competência se estende a monitorar a 

implementação das políticas públicas, por meio de recomendações de ajustes no 

processo de planejamento; 

(iii) Legislações que estabelecem a necessidade de se elaborar os Planos 

Estaduais de Gestão de Resíduos Sólidos, como também, normas que regulamentam 

aspectos específicos da Política de Resíduos Sólidos; 

(iv) Parcerias com universidades, que visam à conjugação de esforços 

técnicos, operacionais, acadêmicos e científicos na área de resíduos sólidos, 

demonstrado pelos Convênio firmados entre a SMA e a UNESP em 2016, e entre a 

SIMA e o IO no ano de 2018, e; 

(v) Avanços tecnológicos, que permitem maior eficiência no processo de 
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planejamento, tanto na fase de elaboração como de sua implementação. 
 

Em relação aos aspectos negativos de cunho interno ao Governo, identifica-se: 

(i) Ausência de orçamento para o PERS-SP: Neste caso ressalta-se o Plano 

Plurianual de 2020-2023 (PPA), que inclui o Programa de Resíduos Sólidos e 

contemplou o PERS-SP como ação orçamentária, entretanto, o recurso financeiro 

previsto foi contingenciado e não foi disponibilizado para sua revisão e 

implementação; 

(ii) Fragilidade dos dados de gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos. 

Como exemplo, podemos destacar trechos do PERS-SP: 

 
“fica evidente a importância de reflexão sobre a situação da 

gestão dos resíduos sólidos urbanos. Contudo, as informações 

hoje disponíveis acerca desse Quadro, sobretudo com relação 

aos aspectos financeiros, são escassas e/ou incompletas. (São 

Paulo. 2014 – p. 48) 

“Tendo em vista a ausência de dados consolidados sobre a 

produção e gerenciamento de lodos no estado de São Paulo, o 

presente diagnóstico se baseou em estimativas de produção de 

lodo das ETA e ETE que abrangem cerca de 75% da população 

do estado...” (São Paulo, 2014 – p. 75) 

 

“A geração de RSS costuma representar cerca de 1,5% do total 

dos RSU gerados...” (São Paulo, 2014 – p. 85) 

 
“foram constatadas limitações e dificuldades para detalhamento 

de indicadores seguros que pudessem demonstrar com 

precisão a geração, coleta, tratamento e destinação final de 

RSS, seja por grupo e/ou categoria, seja por município”. (São 

Paulo, 2014 – p.92) 

 
“a apropriação em tempo real das informações sobre a geração 

de resíduos de 131.000 unidades industriais e de centenas de 

prestadores de serviço não é ainda alcançável pela agência 
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ambiental, que não dispõe dos meios necessários para tal.” 

(São Paulo, 2014 – p. 121) 

 
“...Dessa forma, para a percepção da série histórica, elaborou- 

se, sob as mesmas premissas anteriores, a estimativa da 

geração de 2012... (São Paulo, 2020 – p. 85) 

 

Ressalta-se que a revisão do Plano utilizou a mesma base de dados, com suas 

respectivas limitações: 

(i) Ausência na definição de métodos para elaboração do PERS-SP: O PERS- 

SP foi desenvolvido sob o viés do conteúdo mínimo previsto na PNRS, e, tanto na 

primeira versão quanto na sua revisão não foram debatidos métodos de planejamento 

que pudessem subsidiar a definição de estratégias de políticas públicas efetivas; 

(ii) Ausência de sistema de monitoramento do plano: Etapa de avaliação 

sensível na gestão de programas de políticas públicas. Sua relevância não foi 

institucionalizada pelos órgãos que compõem o governo do Estado de São Paulo que 

atuam na política de resíduos sólidos; 

(iii) Alternância de membros na equipe que conduz o plano: As externalidades 

e alternância política são aptas para acarretar situações de instabilidade 

organizacional e rupturas de determinados programas e ações. 

Quanto as ameaças destacam-se a descontinuidade administrativa dos 

governos, e alternância de prioridades nas políticas públicas. Destaca-se o programa 

de resíduos sólidos do governo do Estado, a qual diversas ações foram interrompidas 

entre os anos de 2015 e 2018, período em que foram nomeados quatro de secretários 

de Estado do Meio Ambiente. 

Como representação esquemática (Figura 7), o modelo teórico da formulação 

do PERS-SP representa os aspectos chaves do sistema que o orienta. A base do 

modelo é organizada por: 
(i) Conjunturas políticas e institucionais; 

(ii) Tomadas de decisão por parte dos atores políticos e sociais; 

(iii) Facilidade e dificuldades no processo de planejamento, principalmente 

na definição de estratégias, e; 

(iv) Importância em se implementar e monitorar o PERS-SP. 
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Figura 7. Modelo teórico de análise na formulação do PERS-SP (2014; 2020) 

 
Fonte: *Adaptado a partir do modelo proposto por Jesus W.L.A. e Teixeira C.F (2014) 

 

5.1.7 Período de elaboração do PERS-SP 
 

Em relação ao período de elaboração do PERS-SP, a tabela 1 demonstra o 

tempo despendido para desenvolvimento de cada um dos capítulos. 

Os resultados basearam-se nas atas e convocatórias do grupo de trabalho 

responsável pela elaboração do plano. 

 
Tabela 1 – Períodos de desenvolvimento das seções do PERS-2014 e 2020 

 

 PERS - 2014 PERS - 2020 

Seções 
Períodos de 

desenvolvimento 
Períodos de desenvolvimento 

Panorama 
Agosto de 2013 a janeiro de 

2014 (5 meses) 
Junho de 2019 a junho de 2020 (1 
ano) 

Regionalização e arranjos 
intermunicipais 

Fevereiro de 2014 a abril de 

2014 (2 meses) 
Janeiro de 2020 a abril de 2020 (3 
meses) 

Cenários futuros 
Fevereiro de 2014 a maio de 

2014 (2 meses) 
Abril de 2020 a maio de 2020 (2 
meses) 

Facilidades 

 

POLÍTICOS 
 estratégias de 

 

Monitoramento e 
 

Fragilidades 
 
Ameaças 
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Diretrizes, metas e ações Maio de 2014 (1 mês) 
Junho de 2020 a julho de 2020 (2 
meses) 

Consultas e audiências 
públicas 

Junho de 2014 a agosto de 

2014 (2 meses) 
Final de agosto de 2020 até início 

de outubro de 2020 (≅1 mês) 

Publicação Novembro de 2014 Dezembro de 2020 

Fonte: Autor 
 

Sobre o Panorama, a maior dificuldade encontrada na primeira versão foi 

entender os dados e como organizá-los no território do estado. Na revisão do 

documento, o prazo se estendeu devido às externalidades de outras pastas que 

compõem a Comissão Estadual de Gestão de Resíduos Sólidos que não forneceram 

as informações necessárias para finalizar o diagnóstico. 

Em relação ao estudo de regionalização e proposição de arranjos 

intermunicipais, capítulo da primeira versão do plano, foram realizadas oficinas com a 

finalidade de compreender o recorte territorial e o grau de homogeneidade 

socioeconômica e ambiental entre os municípios; os fluxos de bens e serviços e as 

áreas de influência. Este processo ocorreu no período de dois meses. A revisão do 

plano discutiu as dinâmicas territoriais, baseada na formação de consórcios públicos 

municipais, e para tanto, deu-se em três meses. 

Em cenários futuros, destaca-se o curto período de tempo de sua elaboração 

no desenvolvimento do plano e de sua revisão pelo motivo dos atores políticos não ter 

compreendido a sua real importância no processo de planejamento, como resultado, 

não foram adotados métodos mais completos. 

A dinâmica de estabelecer as metas do planejamento do Estado seguiram 

orientações políticas, e o seu curto período de tempo de elaboração é justificado pela 

ausência da participação social nesta etapa. 

O PERS-SP foi publicado em novembro de 2014, com o prazo de elaboração 

de um ano e cinco meses. Já sua revisão foi concebida em um ano e sete meses. 

Portanto, todo o processo de elaboração do PERS-SP ocorre no período médio 

de um ano seis meses. 
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5.2. ESTUDO COMPARATIVO ENTRE MÉTODOS PROSPECTIVOS 

Principais métodos de construção de cenários prospectivos 

Segundo Marcial e Grumbach (2008, p. 51 - 55), “a prospecção de um cenário 

completo geralmente contém seis componentes principais: título, a filosofia, variáveis, 

atores, a cena e trajetória. 
(i) Título: referência do cenário, e deve condensar a essência da história escrita; 

(ii) A filosofia: sintetiza movimento ou direção do sistema estudado (ideia-força 

do cenário); 

(iii) Variáveis: representam os aspectos relevantes do sistema; 

(iv) Atores: indivíduos, grupos, decisores, organizações ou associações de classe 

que influenciam ou recebem influência significativa do contexto considerado no 

cenário; 

(v) A cena: visão da situação considerada em determinado instante de tempo, que 

descreve como estão organizados ou vinculados entre si os atores e as variáveis 

naquele instante; 

(vi) Trajetória: percurso seguido pelo sistema no horizonte de tempo considerado. 

Descreve o movimento desse sistema desde a cena inicial até a cena final, podendo 

ser, inclusive, irregular.” 

No intuito de melhor disciplinar os testes sobre o futuro das organizações, 

foram criadas metodologias para dar suporte, universalizar e implementar as 

estratégias no domínio das decisões administrativas. No estudo de cenários 

prospectivos, podem-se observar a existência de diversas metodologias. As principais 

são as apresentadas por Michel Godet; Peter Schwartz e; Michael Porter, e seus 

cenários industriais; Schoemaker; e Raul Grumbach. Esses métodos procuram 

destacar e analisar o macroambiente, a organização, o indivíduo e suas visões de 

futuro. 

Dentro de cada método, há fases e etapas que devem ser atendidas. Algumas 

dessas fases são comuns entre todos os métodos, como por exemplo a análise 

retrospectiva, definição das bases e do diagnóstico estratégico. O Quadro 7 apresenta 

as principais características de métodos descritos neste estudo. 
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Quadro 7 – Principais características dos métodos para cenarização 
 

Método Etapas 
 
 

Michel Godet 

Análise estrutural (delimitação do sistema e do ambiente); Análise morfológica 
(seleção dos condicionantes do futuro); Método dos impactos cruzados 
probabilísticos (geração de cenários alternativos e testes de consistência); 
Opções estratégicas. 

 
 

Peter Schwartz 

Identificação da questão principal; Identificação dos fatores-chave do ambiente; 
Identificação das forças motrizes; Hierarquização dos fatores-chave por 
importância e incerteza; Seleção das lógicas dos cenários; Descrição dos 
cenários; Análise das implicações e opções; Seleção dos principais indicadores 
e sinalizadores. 

 
 
Michael Porter 

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; Elaboração 
das estratégias 
competitivas. 

 
 
Paul Schoemaker 

Definir o escopo e o período de análise; identificar os maiores e principais 
stakeholders, as tendências básicas, as incertezas chaves; construir cenários 
iniciais; verificar consistência e plausibilidade; desenvolver cenários de 
aprendizagem; identificar necessidade de pesquisa; desenvolver modelos 
quantitativos; evoluir para cenários de decisão. 

 

Raul Grumbach 

 
Definição do problema; Diagnóstico estratégico; Processamento dos dados; 
Proposições finais. 

Fonte: Autor 

Verifica-se que não há um único método de cenários, mas sim uma variedade 

de técnicas e instrumentos (alguns mais simplistas, outros mais sofisticados). No 

entanto, de acordo com Godet (2006), há consenso de que o termo “Método de 

Cenários” só se aplica a uma abordagem que inclua um número mínimo de etapas: 

análise do sistema e retrospectiva, identificação da estratégia dos atores e elaboração 

de cenários. 

 
5.2.1 Método de cenários de Michel Godet 

 
Michel Godet criou o seu método em 1983, intitulado La Prospective. Para 

Godet (2000) os Cenários podem ser: (i) Exploratórios – partem de tendências do 

passado para identificar futuros mais prováveis de ocorrer, tendo características 

quantitativas e deterministas. Pode-se inferir que, nos cenários exploratórios, o futuro 

é determinado pelo passado; (ii) Desejados ou normativos: partem da premissa de 

que o futuro desejado determina a ação presente, exercendo função de objetivo do 
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estudo. No caso dos cenários desejados, é importante garantir que sejam factíveis, 

exequíveis e, ao mesmo tempo, evitem os futuros possíveis, porém, indesejáveis. 

Segundo Saragoça (2013), sete princípios constituem o pensamento de La 

Prospective, a saber: (1) definir as ações do presente de acordo com o futuro; 2) 

explorar futuros múltiplos e incertos; 3) adotar perspectiva global e sistemática; 4) 

considerar aspectos qualitativos e estratégia dos atores envolvidos no sistema 

estudado; 5) que as informações para a prospecção não são neutras; 6) considerar a 

diversidade e complementariedade de perspectivas; 7) questionar conceitos 

premeditados sobre a prospecção e sobre os atores atuantes na área. 

 
Segundo Godet (2006), os cenários devem apresentar as seguintes características: 

(i) Visão global da realidade: Os Cenários devem agregar estudos, 

prognósticos, hipóteses e contribuições múltiplas e diversas; e serem 

flexíveis; 

(ii) Focar os aspectos qualitativos do momento presente e do futuro: Cada 

cenário descreve um futuro qualitativo distinto dos outros, porém, sem 

excluir para alguns casos a necessidade de realizar estudos quantitativos, 

por meio do uso de ferramentas de estatística e probabilidade; 

(iii) As ligações entre as variáveis e os atores são configuradas como sistemas 

dinâmicos, que promovem as mudanças ao longo do horizonte temporal 

projetado; 

(iv) Visão do futuro não como desdobramento inevitável do passado, mas sim, 

construídos pelas ações e decisões do presente; 

(v) Visão plural do futuro: o futuro é variado e incerto, e está relacionado às 

interfaces da relação (positiva e negativa) entre os diferentes atores sociais 

que permeiam determinados interesses. A ação do homem que orienta a 

construção de futuro; 

(vi) Considera os modelos conceituais, tanto pelas ferramentas qualitativas 

quanto pelas quantitativas, e da perspectiva probabilística sobre a 

ocorrência de eventos futuros; 

(vii) O papel dos atores: a dimensão política exerce forte influência no futuro, 

por meio dos pactos entre os atores em torno de um conjunto de interesses. 
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O método de elaboração de cenários descritos por Godet é composto por duas 

fases principais: (i) “construção da base analítica e histórica”, iniciada pela delimitação 

do sistema, seguida pela identificação das variáveis-chave, o estudo da estratégia 

dos atores, e a seleção das condicionantes de futuro; (ii) “elaboração de cenários”, 

que visa a geração de cenários por meio de softwares e consultas a peritos, como 

também, avaliar probabilidades de ocorrer eventos futuros. Para tanto, o método é 

organizado em seis etapas, conforme segue: 

 
5.2.1.1 Etapa 1 - Delimitação do sistema 

 
O primeiro passo do método de Godet consiste em, coletivamente, identificar 

e escolher o problema prospectivo que se pretende estudar e qual a técnica (método 

e ferramentas) que deverá ser utilizada para se atingir o objetivo proposto. 

Neste sentido, Godet propõe a organização de Seminários Prospectivos 

Estratégicos para familiarizar o grupo com os instrumentos de prospectiva estratégica 

e estimulá-los a identificar e hierarquizar em conjunto os principais desafios do futuro 

e as principais ideias sobre o assunto. 

Estes seminários, chamados por Godet de “sessões organizadas de reflexão 

coletiva” representa o processo de iniciação do grupo nos métodos e ferramentas que 

serão utilizados no estudo prospectivo. 

Os Seminários Prospectivos Estratégicos proposto por Godet é organizado em 

duas etapas: (i) Que seja discriminado pelo grupo as principais questões e desafios 

do futuro, e quais ideias deverão ser analisadas com maior profundidade; (ii) 

transformar os desafios propostos na primeira etapa em objetivos, e as ações a serem 

realizadas. 

Para finalizar, Godet propõe que os resultados das discussões dos grupos do 

Seminário sejam encaminhados para uma plenária, permitindo assim, novas 

reflexões. 

 
5.2.1.2 - Etapa 2 - Análise estrutural do sistema e do ambiente 

 
Para Godet, esta análise tem como objetivo identificar as variáveis que agem 

no sistema (variáveis internas e externas), como se dá à influência de umas sobre as 
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outras, o grau de dependência entre as variáveis e quais as que são essenciais para 

a evolução do sistema. Na linguagem de Godet, o objetivo fundamental da Análise 

Estrutural é ajudar a descortinar “a estrutura das relações entre as variáveis 

qualitativas [...] que caracterizam o sistema” (Godet, 1993 - p. 93). Esta análise deve 

ser realizada por um grupo de trabalho formado por atores envolvidos ligados ao 

sistema estudado e especialistas com experiência comprovada no tema, problema 

abordado. Esta etapa organiza-se em duas fases: 

 
Fase1 - Identificação das variáveis do sistema 

 
Consiste, em primeiro lugar, na identificação das variáveis endógenas 

(caracterizam o sistema) e exógenas (eventos que envolvem o sistema) que 

compõem o objeto do estudo, por meio de reuniões com especialistas e brainstorming. 

O segundo passo desta fase é a construção da Matriz de Análise Estrutural, 

por intermédio do software gratuito Matriz de Impactos Cruzados de Multiplicação 

Aplicada a uma Classificação (MICMAC), que abrange a descrição das variáveis e a 

relação entre elas (motricidade versus dependência), conforme segue: (i) variáveis 
motrizes, são muito motrizes e pouco dependentes, tem a característica de 

influenciar muito o comportamento do sistema; (ii) variáveis de ligação: são muito 

motrizes e muito dependentes, suscetíveis a serem influenciadas e a influenciar, 

desempenham o papel de ligar as variáveis motrizes com as autônomas; (iii) 

variáveis dependentes: são ao mesmo tempo pouco motrizes e muito dependentes, 

condicionadas pelas variáveis motrizes e/ou de ligação e, portanto, facilmente 

explicadas; (iv) variáveis autônomas ou de resultados: são pouco motrizes e pouco 

dependentes, sendo, portanto, pouco relevantes para determinar futuros, devendo ser 

excluídas do estudo. 

 
Fase 2- Análise das Estratégias dos Atores 

 
Segundo Godet (1993), para analisar a estabilidade do jogo político, devem ser 

consideradas duas questões fundamentais: (i) se muitos atores forem muito influentes 

e pouco dependentes e muitos atores forem poucos influentes e muito dependentes 
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o jogo pode ser considerado estável; (ii) se muitos atores forem muito influentes e 

muito dependentes e/ou pouco influentes e pouco dependentes o jogo pode ser 

considerado mais instável. 

Os sistemas objeto do estudo prospectivo possuem diversos atores, e para 

esta fase, é necessário analisar suas motivações, seus mecanismos de ação e os 

desafios estratégicos, e também, as forças políticas e as dinâmicas envolvidas no 

sistema. Para tanto, Godet desenvolveu um software denominado MACTOR, que 

avalia o jogo dos atores, com a finalidade de fornecer auxílio para tomada de decisões 

e para o estabelecimento de sua política de alianças e de conflitos, as relações de 

força entre eles e, suas convergências e divergências, examina também, como os 

atores se posicionam uns sobre os outros em face de certo número de temas em 

disputa e os objetivos associados. 

O MACTOR está organizado em subfases, conforme segue: (i) identificação 
da relação de forças entre os atores: representa a relação de fraquezas e os 

poderes que cada ator possui para influenciar o comportamento dos outros; (ii) Matriz 
de Influencia Direta e Indireta: identifica o grau de influência dos atores no âmbito 

de ações, de projetos e na própria existência de outros atores; (iii) Diagrama de 
Influência e Dependência: organiza os atores em grupos e posições de dominância 

e dependência; (iv) posicionamento dos atores frente aos objetivos: descreve as 

estratégias dos atores frente as variáveis-chave, seus objetivos, motivações, 

preferências e obrigações, e que meios eles dispõem em relação aos outros para que 

seus objetivos sejam alcançados. o MACTOR enumerará o número de jogos de 

alianças e conflitos possíveis; (v) hierarquização das prioridades dos objetivos 
dos atores: busca identificar a intensidade e o conjunto posicionamentos e objetivos 

dos atores, considerando que, quanto maior a importância de um objetivo para um 

Ator maior será o seu envolvimento em alcançá-lo. 

 
5.2.1.3 Etapa 3. Seleção das condicionantes de futuro 

 
Com base nas análises das etapas anteriores, torna-se possível listar as 

condicionantes de futuro, representadas por: (i) tendências de peso: eventos 

consolidados e previsíveis, admitindo-se sua permanência no estudo prospectivo, por 

meio das ações de um ator ou do comportamento da variável no horizonte temporal 
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do cenário; (ii) os fatos portadores de futuro: representados pelos sinais existente 

no ambiente, com imenso grau de potencialidade e consequências, e principalmente, 

com grau de incerteza maior para a questão principal do estudo prospectivo, tornando- 

se assim, determinantes para a construção de cenários; (iii) os fatores 
predeterminados: eventos conhecidos e certos, das quais as soluções ou controle 

pelo sistema ainda não se efetivaram; (iv) as alianças existentes entre os atores. 

 
5.2.1.4 Etapa 4 - Geração de cenários – análise morfológica 

 
A análise morfológica tem como pressuposto que uma questão pode ser 

decomposta em variáveis fundamentais, cada uma das quais assume um conjunto de 

estados ou valores (hipóteses), que agrupa as variáveis-chave e as questões 

principais dos atores para definir estados possíveis que podem refletir o futuro. 

De acordo com Jorge e Moneder (2017), o estudo morfológico pode ser obtido 

com a utilização do software MORPHOL (método de análise morfológica, ou seja, que 

permite balizar o campo dos possíveis e reduzir a incerteza), que permite explorar 

todas as possibilidades de futuros, por meio da hierarquização dos cenários e pela 

consulta a peritos, obtendo-se assim, a elaboração dos cenários mais prováveis. 

A análise morfológica compreende: (i) Decompor o sistema estudado em 

subsistemas ou domínios; (ii) Lista de variáveis-chave; (iii) Formulação da tabela de 

hipóteses. 

Faz-se, portanto, todas as combinações de futuros possíveis e se descartam 

todas as combinações ilógicas. Para a prospecção de futuros, cada combinação 

possível (variável X hipótese) de futuro será considerada um cenário (GODET, 2000). 

 
5.2.1.5 Etapa 5 - Teste de consistência 

 
Esta etapa do processo permite reduzir as incertezas e estima as 

probabilidades subjetivas dos diferentes acontecimentos do futuro. Para tanto, será 

adotado o SMIC-Prob-Expert: Impactos Cruzados Probabilísticos (SMIC: Sistemas e 

Matrizes de Impactos Cruzados). 

A finalidade desta etapa é de ajustar o grande número de cenários possíveis 

que podem ser construídos a partir da análise estrutural, dos jogos dos atores e da 
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análise morfológica realizada. Tem a função também, de encontrar um consenso 

entre várias opiniões de peritos permitindo assim, reduzir as incertezas e estimar as 

probabilidades subjetivas dos diferentes acontecimentos do futuro. 

Verifica-se, na descrição dos cenários, se alguma variável ou ator compartam- 

se de forma não coerente ou não consistente com a lógica de cada cenário. 

Acrescenta-se também o ajuste sobre a ocorrência de uma variável de não anular 

outra que, por equívoco, possua comportamento igual. 

 
5.2.1.6 Etapa 6 - Opções estratégicas e planos de monitoração 

estratégica 

 
Esta etapa metodológica considera que os cenários devem ser utilizados pelos 

tomadores de decisão da instituição, ou, por quem for utilizá-lo para atender as 

estratégias desenvolvidas. 

Como processo, deve ser analisados os pontos fortes e fracos das instituições 

pertencentes à executarem as estratégias, e também, as oportunidades e ameaças 

que podem influenciar as ações previstas no planejamento estratégico. 

Para acompanhar a implantação da estratégia, Godet recomenda que seja 

desenvolvido um sistema de monitoramento do Cenário adotado como referência. 

 
Quadro 8. Sistematização das etapas do método La Prospective, de Michael Godet 

 

Nº Etapa Descrição 
 
 

1 

 
Delimitação do 
sistema 

Considera a delimitação do sistema os aspectos culturais, econômicos, 
sociais, políticos, tecnológicos, de acordo com o objeto do estudo 
prospectivos, como também, o horizonte temporal, o recorte geográfico e os 
atores envolvidos no estudo. 

 
 

2 

 

Análise 
Estrutural 

Constitui o conjunto de variáveis endógenas e exógenas, que representam o 
comportamento do sistema estudado. Esta fase metodológica utiliza o 
método Micmac, que relaciona e hierarquiza as variáveis e identifica as 
variáveis-chave. 

 

3 

 
Análise dos 
Atores 

Por meio do método Mactor, esta etapa analisa o jogo dos atores e mede o 
equilíbrio de poder entre os atores, investiga suas convergências e 
divergências diante de um certo número de seus objetivos. 

 
 
 

4 

 
Geração de 
cenários - 
Análise 
Morfológica 

Etapa em que é realizada as combinações das configurações de eventos 
futuros adotando as questões-chave do jogo de atores. Para tanto, é 
utilizado o software Morphol, que “varre” o universo de possibilidades, 
preferências ou exclusões por meio de critérios de seleção 
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5 

 
Testes de 
consistência, 
ajuste e 
disseminação 

Visa definir probabilidades simples e condicionais de hipóteses e / ou 
eventos, bem como as probabilidades de suas combinações. Considera as 
interações entre eventos e/ou hipóteses, e investiga as combinações que 
poderiam ser excluídas, além de identificar cenários mais razoáveis em 
ocorrer. 
Esta etapa utiliza o Software Smic-Prob-Expert, que reduz incertezas com o 
auxílio de perguntas-chave sobre o futuro e define o conjunto de hipóteses. 

 
 
 

6 

 
Opções 
estratégicas e 
planos de 
monitoração 
estratégica 

 
 

Aperfeiçoa as representações finais dos cenários no horizonte temporal do 
estudo e construir narrativas que correspondem às cenas finais elaboradas. 

Fonte: Godet (2000). 
 
 

Pode-se aferir que o método de Godet possui base sólida, fundamentada na 

análise dos elementos de cenários e com o suporte de softwares, que realiza 

interações matemáticas. A redação dos cenários passa a ser um conjunto formado 

pela descrição de uma situação futura e da evolução dos acontecimentos que 

possibilita sair da situação de origem à essa situação futura, tendo como objetivo 

sempre a ação e não predeterminação. 

 
A Figura 8 apresenta as etapas metodológicas de Godet. 

 
 

Figura 8. Etapas metodológicas de Godet 
 
 

 
 

Fonte: Stollenwerk, 1998 apud Marcial e Grumbach, 2008 
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5.2.2. Método de cenário industriais de Michael Porter 
 

Michael E. Porter compreendia a necessidade das empresas e industrias 

possuírem ferramentas de planejamento mais adequadas para lidar com o ambiente 

de incertezas, que podem influenciar nos resultados, principalmente no campo da 

competição. Segundo ele, para os estudos de Cenários, as abordagens 

macroeconômicas e macro políticas são muito gerais, exercendo pouca influência 

para definição de estratégias, e também, por não abordarem os aspectos incertos, 

como as transformações tecnológicas e o comportamento dos concorrentes 

(PORTER, 1996). 

Porter (1996) destaca que a construção de cenários é uma poderosa 

ferramenta para compreender as incertezas, elemento importante para definição de 

estratégias. De outra forma, o autor questiona como as diferentes alternativas de 

cenários poderiam influenciar no comportamento dos concorrentes em ambientes 

competitivos. “Os cenários industriais também incluem explicitamente o 

comportamento da concorrência, uma fonte-chave de incerteza na escolha de 

estratégias” (PORTER, 1986, p. 412). 

Porter categoriza as incertezas em: (i) Constantes, representado pelos elementos 

com baixa probabilidade de sofrerem mudanças e, ocorrências conhecidas; (ii) Pré- 

determinados, que são as mudanças esperadas, podendo variar no grau e brevidade 

de sua ocorrência, conforme a construção do cenário; (iii) Incerto, que retrata as 

incertezas não esclarecidas, promovendo assim, a necessidade de elaborar 

diferentes cenários que incorpore eventos futuros incomuns. 

O autor considera equivocado o planejamento de cenários que adotam o futuro 

como continuação do passado, que não consideram as mudanças improváveis no 

processo. Como consequência, o autor alega que pode afetar na estrutura da empresa 

e/ou da indústria em relação ao viés competitivo (PORTER, 1986). 

Para Porter (1992), toda a área industrial é controlada por cinco forças: a entrada 

de novos concorrentes no mercado; as ameaças de produtos substitutos; o poder de 

negociação dos compradores; o poder de negociação dos fornecedores; e, a 

rivalidade entre os concorrentes. Essas forças constituem a base para a definição das 

estratégias competitivas da empresa, base conceitual do método de cenários proposto 

por Porter, organizado em sete etapas, descritas a seguir: 
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5.2.2.1 Etapa 1 - Propósito de estudo e histórico da situação atual 
 

O método de Porter inicia-se no estabelecimento do propósito do estudo, 

organizado em 3 questões principais: (i) sua amplitude e horizonte temporal; (ii) 

estudo histórico da situação atual da estrutura da empresa e/ou indústria e; (iii) do 

levanto de informações do passado, com a finalidade de identificar todas as incertezas 

que podem afetar o estudo. 

 
5.2.2.2 Etapa 2 - Identificação das incertezas críticas 

 
Nesta etapa deve-se identificar as incertezas e os aspectos positivos e negativos 

que interferem no futuro da empresa e/ou indústria, relacionando com a estrutura 

conceitual as cinco forças competitivas (ameaças de novos ingressantes, poder de 

barganha dos compradores e dos fornecedores, ameaça de produtos e/ou serviços 

substitutos e mudanças nas barreiras de saída). Porter (1992) admite que possa ser 

difícil identificar as incertezas e propõe a elaboração de uma lista de variáveis que 

poderão causar impactos sobre a indústria e, seu grau de incerteza, que possam afetar 

qualquer uma das cinco forças. 

Essa lista deve ser classificada em: (i) elementos constantes; (ii) incertos ou; 

(iii) predeterminadas. Nesta análise, as incertezas deverão ser classificadas em 

tendências aparentes, sementes de novas tendências ou ruptura de tendências 

aparente e as descontinuidades. A fim de evitar reflexões convencionais e permitir que 

sejam identificadas possibilidades de mudanças, Porter (1996) orienta combinar o 

ponto de vista dos peritos com o de observadores externos à instituição. 

 
5.2.2.3 Etapa 3 - Comportamento futuro das variáveis 

 
 

Nesta fase devem ser determinadas as principais causas dos elementos incertos, 

ou seja, apenas variáveis incertas que constituem características da estrutura futura, 

identificadas na fase anterior. Segundo Porter (apud MARCIAL e GRUMBACH, 2008), 

variáveis constantes e predeterminadas não determinam Cenários, por terem em sua 

estrutura pouca probabilidade de sofrer alterações. Somando-se a isso, ao autor 
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destaca a importância de se identificar as configurações alternativas de futuro, 

baseadas no estado futuro de cada variável, no comportamento e relação entre os 

elementos incertos (PORTER, 1996). 

 
Etapa 4 - Análise de Cenários e consistência 

 
 

Porter (1992) afirma que o Cenário deve ser consistente no que tange a estrutura 

de relacionamento do estado futuro das variáveis, considerando que as variáveis, 

mesmo independentes, podem afetar-se mutuamente, proporcionando assim, boas 

combinações de Cenários. O autor destaca também a importância de se criar ao 

menos um cenário em relação as ideias dos tomadores de decisão, com a finalidade 

de estabelecer credibilidade ao seu processo de elaboração. 

A seguir, é realizada a análise quanto à consistência dos possíveis cenários. Os 

considerados inconsistentes devem ser excluídos do estudo, enquanto que, os 

consistentes serão verificados de forma profunda. Para finalizar, é acrescentado os 

elementos predeterminados e os constantes, com o cuidado, e a avaliação de como 

entrarão na descrição dos cenários (PORTER, 1992). 

 
5.2.2.5 Etapa 5 – Concorrência 

 
Porter (1996) esclarece que o comportamento da concorrência, além de afetar a 

empresa diretamente, pode interferir na velocidade das ações e na própria condução 

dos Cenários. Nessa fase do estudo, identifica-se quem são os concorrentes e quais 

os seus comportamentos possíveis em cada cenário, que deve ser realizado de três 

formas: (i) incluir varáveis relativas à concorrência, principalmente as incertas; (ii) 

surgimento de novos concorrentes; (iii) Identificar outros comportamentos das 

concorrentes, que pode subsidiar a análise crítica vantagem competitiva para cada 

Cenário proposto. 

 
5.2.2.6 Etapa 6 - Elaboração das histórias de cenários 

 
A elaboração das histórias de cenários consiste na descrição detalhada do 

comportamento das variáveis incertas dependentes e independentes, das mudanças 
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estruturais predeterminadas e dos elementos constantes da estrutura da empresa 

e/ou indústria. São também descritas as relações dessas variáveis e especificados 

todos os fatores causais (apud MARCIAL e GRUMBACH, 2008). 

 
5.2.2.7 Etapa 7 - Elaboração das Estratégicas competitivas 

 
Com a elaboração dos diversos Cenários, torna-se possível a organização da 

estratégia competitiva da empresa. Nessa fase, os tomadores de decisão têm a 

oportunidade de conhecer os contextos possíveis e de definir ações para alcançar o 

futuro, podendo ser o mais provável de ocorrer ou o desejado pela organização, e 

trabalhar para influenciar alguns fatores causais de acordo com o melhor cenário. 

Deve ser medido o risco relacionado ao Cenário, nos seguintes aspectos: (i) provisão 

antecipada de recurso; (ii) custos para mudar as estratégias; (iii) inconsistência das 

estratégias dos Cenários alternativos. 

 
Quadro 9. Sistematização das etapas do método de cenário industriais de Michael Porter 

 
 

Nº Etapa Descrição 
 
 
1 

 
Propósito do estudo 
e histórico da 
situação atual 

 
Considera a definição do propósito da prospecção; a retrospectiva do 
passado e a compreensão do presente; 

 
 
 
2 

 
 
Identificação das 
incertezas críticas 

 
Relaciona as variáveis em: (i) elementos constantes; (ii) incertos ou; (iii) 
predeterminadas. Analisa e classifica as incertezas em tendências aparentes, 
sementes de novas tendências ou ruptura de tendências aparente e as 
descontinuidades; 

 
 
 

3 

 
 
Comportamento 
futuro das variáveis 

 
Separa o conjunto das variáveis constantes daquelas predeterminadas, pois 
essas últimas não orientam a construção de cenários. 
Adota somente variáveis incertas, que formam os aspectos da estrutura futura 
e que dependem de incertezas não solucionáveis, as quais determinam os 
cenários; 

 
 
 
 
4 

 
 
Análise de cenários 
e consistência 

 
Cria cenários em torno das suposições que refletem os princípios da gerência 
da empresa, à medida que atribui credibilidade ao seu processo de 
construção. Analisa esses possíveis cenários quanto à consistência, sendo 
que, as inconsistências serão excluídas do processo, e as consistências 
decorrerão de estudos aprofundados por meio da investigação do 
comportamento das variáveis; 
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5 

 
Concorrência 

 
Identifica os concorrentes e quais as suas estratégias para cada cenário; 

 
 
6 

 
Elaboração das 
histórias de 
cenários 

Descreve o comportamento das variáveis incertas dependentes e 
independentes; as mudanças estruturais predeterminadas; os elementos 
frequentes da indústria; as conexões entre variáveis; e, especifica os fatores 
causais; 

 
7 

Elaboração das 
estratégias 
competitivas 

Nessa etapa, os tomadores de decisão da empresa e/ou indústria têm a 
oportunidade de perceber os possíveis cenários e definir as ações com 
finalidade de criar seu próprio futuro. 

Fonte: Porter (2004) 
 
 

A Figura 9 apresenta as etapas metodológicas de Porter. 
 

Figura 9. Etapas metodológicas de Porter 
 
 

 
Fonte: Porter (2004). 

 
5.2.3 Método de cenários de Peter Schwartz 

 
Peter Schwartz é considerado um dos principais autores do planejamento 

estratégico, e conhecido por seu pioneirismo no Grupo Shell na década de 70, junto 

com Pierre Wack, Arie de Geus e Kess Van Der Heijjden. Em 1987, Schwartz cria a 

empresa de consultoria para a elaboração de cenários prospectivos, Global Business 

Network (GBN), com sede em New York, e considerada uma das maiores neste 

segmento. 

O método proposto por Schwartz é baseado na lógica intuitiva, recorre aos 
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“modelos mentais” dos tomadores de decisão e dos membros do grupo responsável 

pela elaboração dos cenários, discorrendo sobre as seguintes questões: (i) suas 

visões de realidade e incertezas; (ii) diferenças entre fatos e percepções. 

Segundo o autor, o planejamento estratégico por meio de cenários só é eficaz 

quando estiver incorporado na organização, por considerar que esta é uma 

ferramenta de aprendizagem institucional, à medida que incentiva os gestores a 

lidarem com situações imprevistas (SCHWARTZ, 2003a). 

O propósito de sua metodologia é incentivar as percepções de novas ideias, as 

questões cognitivas e informais no processo, e a valorização da participação coletiva. 

Os cenários elaborados por esta metodologia priorizam o diálogo estratégico e a 

aprendizagem institucional, e como característica positiva, podem ser elaborados em 

um período de tempo muito rápido. 

A ênfase da metodologia de Cenários proposta por Schwartz é a utilização da 

linguagem histórica para a percepção de futuros possíveis, e a compreensão dos 

significados dos possíveis eventos. O autor recomenda evitar a construção de 

Cenários só de tendências, e que a sua descrição não deve ser por sucessão de 

eventos, e sim, a transmissão de significados. (SCHWARTZ, 2003a). 
A metodologia de Schwartz compõe-se de oito etapas, descritas a seguir: 

 
 

5.2.3.1 Etapa 1 - Identificação da questão principal 
 
 

O procedimento metodológico de Schwartz para a construção de cenários 

inicia-se pela definição da questão principal do estudo; tem a finalidade de detalhar e 

aprofundar o trabalho de prospecção, e deve ser “de dentro para fora”. Neste momento 

do processo deve-se considerar: (i) questões institucionais, (ii) ambiente interno da 

instituição, (iii) fatores que motivaram o uso da ferramenta de cenários, e por fim; (iv) 

ambiente em que a empresa está inserida, “de fora para dentro”. Esta etapa é 

composta por: (i) “mapas mentais” produzidos no processo; (ii) consulta a especialista 

internos e externos; (iii) entrevistas e análises das discussões; (iv) definição do 

espaço e horizonte temporal do estudo; (v) lista das possíveis consequências a longo 

prazo em que a questão principal pode ocasionar. 



97  

5.2.3.2 Etapa 2 - Identificação dos fatores chaves (análise do ambiente 
externo) 

 
O segundo passo consiste em identificar os fatores chaves que podem impactar 

a questão principal do estudo. Estes fatores são as forças do ambiente, representadas 

pelas “variáveis externas” e pelo segmento em que a instituição está inserida. 

Por meio brainstorming, ferramenta de planejamento que utiliza “a criatividade” 

dos participantes, elabora-se uma lista dos principais fatores que poderão impactar 

nas decisões da instituição. Schwartz propõe algumas questões a serem 

contempladas: (i) clientes; (ii) tamanho do mercado; (iii) fornecedores; (iv) o potencial 

de crescimento; (v) concorrentes. 

 
5.2.3.3 Etapa 3 - Identificação das Forças Motrizes (variáveis de tendências) 

 
Esta fase tem como objetivo de identificar e estimar as forças motrizes que atuam 

sobre macroambiente dos fatores chaves e que influenciam no microambiente. De 

acordo com Schwartz, as forças motrizes são responsáveis por promover mudanças 

na sociedade por meio de macrotendências. Estas forças podem ser sociais, 

tecnológicas, econômicas, políticas, ambientais e legais, e determinam a trajetória do 

cenário. 

O autor recomenda a utilização do brainstorming para identificar as forças 

motrizes, e sugere que trabalho deva ser realizado em grupo. 

Outras questões a serem discutidas nesta fase são: (i) identificação de forças 

predeterminadas, como, por exemplo, a demografia, e; (ii) identificação das 

incertezas, como, por exemplo, o grau de urbanização, industrialização e 

desenvolvimento regional. 
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5.2.3.4 Etapa 4 - Hierarquização por importância a incerteza 
 

Esta fase tem a finalidade de identificar dois ou três fatores (forças) mais relevantes 

para o estudo, e também, as incertezas. 

Para tanto, o autor recomenda que os fatores chaves e as forças motrizes sejam 

organizados de forma hierárquica, considerando critérios de importância em relação 

aos objetivos do estudo prospectivo, e, de critérios de incertezas. 

Como resultado desta etapa, é estabelecido os eixos para estruturação dos 

diversos cenários. 

 
5.2.3.4 Etapa 5 - Seleção da lógica dos Cenários 

 
Para se evitar um grande número de cenários, Schwartz enfatiza que sejam 

construídos somente três cenários, e que estejam dentro da mesma lógica básica, 

conforme Quadro 10. 
 

Quadro 10. Descrição dos fatores lógicos para construção de cenários proposto por Schwartz 
Lógica Descrição 

 
 
Vencedores e perdedores 

 
O mundo é pautado pela competição por recursos 
limitados, originando conflitos de interesse e 
alianças. “Um ator ganho e outro perde”; 

 
Desafios e respostas 

O mundo é pautado pelos desequilíbrios, crises, 
velhos e novos problemas e necessidade de 
enfrentamentos e adaptações; 

 
 
Evolução 

Refere-se às dinâmicas e transformações do 
mundo e da sociedade ao longo do tempo. 
Segundo o autor, a construção de cenários deve 
considerar os fatores mais comuns que 
influenciam na evolução do sistema estudado; 

 
 
Revolução 

Relaciona as descontinuidades de 
acontecimentos no mundo, como, por exemplo, 
desastres, golpes de Estados, mudanças 
climáticas súbitas, novas religiões, o surgimento 
de novas epidemias; 
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Ciclos 

 

Destaca-se nessa lógica o caráter cíclico de 
fatores econômicos e sociais, considerando os 
ciclos e expansão e retração da riqueza e 
pobreza; 

 
 
Possibilidades infinitas 

Crença do “tudo é possível”, que influência no 
comportamento do consumidor e os 
investimentos se ampliam acima da expectativa; 

 
 
O cavaleiro solitário 

Atores que se movem para influenciar o sistema, 
e quando dois destes atores se relacionam, 
provocam conflitos, e a relação passa a ser de 
vencedores e perdedores; 

 
Minha geração 

Influência que uma cultura pode exercer sobre a 
sociedade. 

Fonte: Schwartz (2003b) 
 

Segundo Schwartz, o grande desafio desta etapa é escolher a “lógica dos 

Cenários” é “... identificar o enredo que melhor incorpora a dinâmica da situação e 

comunica a questão de forma mais eficiente” (SCHWARTZ, 2003b). 
 

5.2.3.6 Etapa 6 - Descrição dos Cenários 
 

A priorização das forças motrizes e fatores chaves descrevem os cenários 

encontrados na “seleção dos enredos”, porém, é necessário complementar o 

conteúdo dos cenários, tanto para os fatores chaves como para as tendências 

identificadas. Para exemplificar esta etapa, pode ser considerado cenários distintos 

em relação ao papel do Estado na econômica, e como podem influenciar no 

investimento de determinada política pública, e quais impactos podem ocasionar. O 

autor sugere que seja realizado um estudo histórico sobre os acontecimentos que 

promovam consistências para estes fatores. 

 
5.2.3.7 Etapa 7- Análise das implicações e opções 

 
Esta etapa tem a finalidade de analisar quais são as consequências dos 

cenários identificados sobre as decisões e questões levantadas, e, elencá-las ao 

objetivo do estudo prospectivo. 
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Segundo o autor, as análises devem basear-se em: se a decisão ou questão que 

está sendo levantada não for compatível com todos os cenários, quais as implicações 

caso ocorra este cenário incompatível? Quais os riscos caso ocorra este cenário 

incompatível? Que estratégias podem ser implantadas caso ocorra algum dos 

cenários desfavoráveis para com os objetivos desejados? 

 
5.2.3.8 Etapa 8 - Seleção de Indicadores e sinalizadores principais 

O objetivo desta etapa é selecionar instrumentos que subsidia a identificação do 

cenário mais provável, e identificar indicadores de monitoramento deste cenário. Para 

Schwartz (2000), os indicadores exercem papel de vantagem competitiva e de 

proteção para com os objetivos da instituição, permitindo assim, possíveis ações 

antecipatórias para impedir ações contrárias aos objetivos estabelecidos. 

 

Quadro 11. Sistematização das etapas do método de Peter Schwartz 
 

Nº Etapa Descrição 
 
 

1 

 
Identificação da 
questão central 

 

Definir o sistema objeto da elaboração dos cenários 

 

2 
Forças chave no 
ambiente local 

Listar as principais forças do sistema, que influenciam no sucesso ou 
fracasso da questão central 

 
 

3 

 
 
Forças motrizes no 
macroambiente 

Identificar os fatores chave e as forças motrizes do macroambiente que 
influenciam ou impactam na evolução da questão central. Realizar 
pesquisas nas dimensões de mercados, novas tecnologias, políticos e 
institucional, forças econômicas, sociais, entre outras 

 
 
 

4 

 

Ranquear por 
importância e 
incerteza 

Classificar e hierarquizar as forças motrizes e fatores-chave de acordo 
com os seguintes critérios: (i) o grau de importância para o sucesso da 
questão central; (ii) o grau de incerteza que percorre esses fatores e 
tendências. A finalidade desta etapa é identificar 2 ou 3 fatores ou 
tendências mais relevantes e incertos 

 
 
 

5 

 
Seleção das lógicas 
dos cenários 

Analisar o comportamento das variáveis hierarquizadas e posicioná-las 
nos eixos no decorrer da descrição dos cenários. Recomenda-se nesta 
etapa trabalhar com poucos cenários em que as diferenças foram 
motivadas por decisões opostas entre os planejadores. 

 
 

6 

 
Descrição dos 
cenários 

 
Detalhar as lógicas de cenários previamente definidos; deve-se revisar a 
lista de fatores e tendências principais (etapa 2 e 3). Descrever os 
cenários de forma narrativa e apresentando detalhadamente a evolução 
durante o horizonte preestabelecido de tempo. 
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7 

 
 
Implicações 

 
Em cada um dos cenários, deverão ser discutidas as consequências das 
decisões, bem como, as oportunidades e vulnerabilidades institucionais, 
e buscar as estratégias no caso de o cenário desejado vir a não ocorrer 

 
 

8 
Seleção de 
indicadores e 
sinalizadores 
principais 

 
Selecionar indicadores que permitam um monitoramento contínuo e 
assegurem um melhor posicionamento da organização frente ao 
mercado. 

 

Fonte: Schwartz (2003b) 
 

A Figura 10 apresenta as etapas metodológicas de Schwartz. 
 

Figura 10. Etapas do método de Peter Schwartz 
 

Fonte: Schwartz (2003) 
 

5.2.4 Método de cenários de Paul Schoemaker 
 

Segundo Paul Schoemaker (1995), as ferramentas de cenários se apresentam 

como poderosos instrumentos de planejamento estratégico. O método do autor busca 

ser simples e de fácil utilização, organizado em dez etapas, conforme descrito a 

seguir: 
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5.2.4.1 Etapa 1 - Definir o escopo e o período da análise 
 

A primeira etapa da metodologia de Schoemaker visa estabelecer o objetivo do 

estudo prospectivo, por meio da definição do escopo, baseado em critérios 

geográficos, de produto, tecnológico, dentre outros. Deve ser definido o horizonte 

temporal para a análise, e considerar as especificidades do setor, como, por exemplo, 

os avanços tecnológicos, alternância de gestão política; concorrências e ciclo de vida 

dos produtos. 

 
5.2.4.2 Etapa 2 - Identificar os maiores e principais stakeholders 

 
O autor incorpora no seu método a fase voltada aos atores do sistema, e de forma 

simples, a descrição de como devem ser os papéis, os interesses e as relações de 

poder. Schoemaker propõe que esta análise deve ser feita pela identificação dos 

principais “stakeholders”, que são as partes interessadas e que devem estar de 

acordo com o estudo; como podem ser influenciados por outros atores e/ou influenciá- 

los. 

 
5.2.4.3 Etapa 3 - Identificar as tendências básicas 

 
Esta etapa visa identificar as tendências ambientais e como podem influenciar de 

forma positiva, negativa ou incerta nas estratégias da organização. Estas tendências 

podem ser políticas, econômicas, tecnológicas, legais, industriais, dentre outras. 

Segundo o autor, as tendências devem ser descritas de maneira objetiva, enfatizando 

sua influência sobre a organização. 

 
5.2.4.4 Etapa 4 - Identificar as incertezas chaves 

 
Esta etapa metodológica tem a finalidade de identificar os eventos que possam 

impactar os interesses da organização. 

O primeiro passo é elaborar uma lista que contemplem aspectos econômicos, 

tecnológicos, legais, políticos, ambientais. O segundo passo é desenvolver uma 

matriz de correlação entre as incertezas, caracterizando-as em: (i) positiva (+); (ii) 
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negativa (-); nula (0); (iv) indeterminada. 

O modelo de matriz do autor baseia-se em conteúdo qualitativo e representa 

uma forma simples e prática de avaliar a consistência de um cenário. 

 
5.2.4.5 Etapa 5 - Construir cenários iniciais 

 
Com base na análise das tendências e das incertezas, organizar os temas dos 

cenários, considerando a possibilidade de diferentes abordagens, que podem ser: 

(i) identificação de cenários opostos, contemplando os fatores positivos e 

negativos, e os possíveis resultados; (ii) cruzamento das incertezas-chave 

identificadas na etapa anterior. 

 
5.2.4.6 Etapa 6 - Verificar consistência e plausibilidade 

 
 

Para o autor, é fundamental avaliar a consistência interna e o encadeamento 

lógico entre as combinações de variáveis, que pode ser realizada a partir das 

tendências, das combinações de resultados, e da reação dos stakeholders. Esta 

etapa deve ser trabalhada em três fases: 1º fase: Conferir se as tendências são 

compatíveis com o horizonte temporal estabelecido; 2º fase: Investigar se os cenários 

combinam resultados de incertezas que não podem ser inseridos juntos, como, por 

exemplo, inflação zero e zero desemprego; 3º fase: Conferir se os maiores 

interessados estão posicionados em arranjos que não gostariam de estar, e que 

podem ser alterados, como, por exemplo, a Organização dos Países Exportadores de 

Petróleo - OPEP não suportará o preço baixo do petróleo indefinidamente. 

 
5.2.4.7 Etapa 7 - Desenvolver cenários de aprendizagem 

 
 

Esta etapa visa desenvolver cenários de aprendizagem por meio da 

identificação dos temas a serem trabalhados no planejamento estratégico, e a 

partir deste ponto, estabelecer os resultados e as tendências para cada cenário, 

ressaltando os possíveis impactos sobre o planejamento. Por fim, é atribuído um 

título para cada cenário, que represente a essência de cada um deles. 
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5.2.4.8 Etapa 8 - Identificar necessidades de pesquisa 
 

Com a finalidade de aprofundar a compreensão de determinadas incertezas e 

tendências, o autor incorpora no seu processo metodológico a etapa “identificar 

necessidades de pesquisa”, exercendo o papel de fortalecimento do estudo. 

Esta etapa é caracterizada por uma matriz de correlação que analisa o inter- 

relacionamento entre os pares de variáveis (ou incertezas). Cada incerteza é 

comparada às outras, e registra-se na matriz se a correlação entre elas é positiva 

(+), negativa (-), nula (0) ou indeterminada (?). 

 
5.2.4.9 Etapa 9 - Desenvolver modelos quantitativos 

 
A partir de pesquisas adicionais é possível reexaminar a consistência interna dos 

cenários e avaliar se certas interações podem ser formalizadas via modelos 

quantitativos. 

Schoemaker propõe o uso de modelos quantitativos para reduzir a construção de 

cenários improváveis de ocorrer, e, para auxiliar a quantificar as consequências dos 

diversos cenários. 

 
5.2.4.10 Etapa 10 - Evoluir para cenários de decisão 

 
Faz-se necessário convergir às direções de cenários que serão eventualmente 

utilizados para testar estratégias e gerar novas ideias. Caso o cenário realmente seja 

o definido, estará pronto. Caso contrário, devem-se repetir os passos anteriores. Para 

Schoemaker (1995) a utilização dos cenários é benéfica em situações que envolvam 

condições que apresentem: (i) alto grau de incerteza com relação à capacidade de 

indicar o futuro ou corrigir possíveis rumos; (ii) histórico marcado por surpresas 

desagradáveis e onerosas; (iii) pensamento estratégico de baixa qualidade; (iv) 

mudanças significativas no contexto; (v) necessidade de uma nova perspectiva e 

definição de linguagem comum a todos; (vi) fortes diferenças de opinião; (vii) 

concorrentes adotando a construção de cenários para o planejamento estratégico. 

O autor pondera que os cenários adequados e consistentes devem: (i) verificar se 

os cenários estão conectados diretamente com os mapas mentais e preocupações 
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dos seus usuários; (ii) ser internamente consistentes para serem efetivos; (iii) 

descrever diferentes futuros ao invés de variações sobre um tema, e, por fim; (iv) 

descrever um equilíbrio ou um estado no qual o sistema pode existir por algum tempo 

determinado, ao contrário de ser altamente transitório (SCHOEMAKER, 1995). 

Schoemaker (1995) enfatiza que o processo de construção de cenários de 

forma participativa deve manifestar cenários relevantes para o planejamento 

estratégico, que possam ser testados ou gerar novas ideias. 

Segundo o autor, se porventura os cenários apresentarem informações não 

identificadas nas etapas anteriores, não demonstrarem a criatividade dos 

participantes, e não apresentarem novidades para a organização, o estudo 

prospectivo deve ser revisto. 

Como forma de validação da versão final dos cenários, o autor propõe alguns 

critérios de avaliação, tais como: (i) relevância; (ii) consistência interna; (iii) descrição 

de futuros diferentes (e não variações do mesmo tema) e, (iv) consistência que possa 

existir por um período. Para finalizar, deve-se destacar nos cenários, as questões 

internas e externas (concorrentes) da organização, e as conexões de cada futuro. 

 
Quadro 12 – Sistematização das etapas do método proposto por Paul Schoemake 

 

 
 
 
1 

 
 
Definir o escopo e o 
período da análise 

 
O primeiro passo é definir o escopo e horizonte de tempo para a 

análise. O horizonte de tempo depende de vários fatores,como 

ciclo de vida de produto, mudanças tecnológicas, eleições 

políticas e horizonte de planejamento da concorrência; 

 
 
2 

Identificar os maiores 
principais 
stakeholders 

 
Papéis, interesses e posições de poder; 

 
 
3 

 
Identificar as 
tendências básicas 

 
Principais tendências ambientais e se as mesmas exercerão 
influência positiva, negativa ou incerta nas estratégias da 
organização; 

 
 
4 

Identificar as 
incertezas chave 

 
Eventos e resultados incertos e se eles poderão afetar as 
questões com as quais a empresa está preocupada; 

 
 
5 

Construir cenários 
iniciais 

 
Identificando tendências e incertezas; 
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6 

Verificar consistência 
e plausibilidade 

 
Análise da consistência interna alinhada às tendências e ao 
resultado das combinações e as reações dos stakeholders; 

 

7 
Desenvolver 
cenários de 
aprendizagem 

 
Desenvolver cenários de aprendizagem e estabelecer os 

resultados e as tendências para cada cenário; 

 
8 

Identificar 
necessidades de 
pesquisa 

Verificar se há a necessidade de mais pesquisas para fortalecer 

o entendimento de incertezas e tendências; 

 
9 

 

Desenvolver modelos 
quantitativos 

A partir de pesquisas adicionais é possível reexaminar a 

consistência interna dos cenários e avaliar se certas interações 

podem ser formalizadas via modelos quantitativos; 

 
 
 
 
10 

 
 

Evoluir para cenários 
de decisão 

 
Convergir às direções de cenários que serão eventualmente 
utilizados para testar estratégias e gerar novas ideias. Caso o 
cenário realmente seja o definido, está pronto. Caso contrário, 
devem-se repetir os passos anteriores. 

Fonte: Schoemaker (1995) 
 
 

5.2.5 Método de cenários de Raul Grumbach 
 

Em 1996, Raul Grumbach desenvolve seu método de Cenários Prospectivos 

baseado em ideias de outros autores, como Michael Porter e Michel Godet, e também, 

na própria experiência. Segundo o autor era necessário aumentar o entendimento de 

gestão estratégica, principalmente na questão da atualização do planejamento, do 

monitoramento do ambiente e dos impactos sobre o sistema estudado. Para tanto, o 

autor propõe que a elaboração de cenários se baseia na orientação do futuro 

desejado, melhor para a instituição, por meio de parcerias estratégicas. 

Para o desenvolvimento de seu método, Grumbach fundamenta a visão de 

futuro por simulação de Monte Carlo (métodos estatísticos baseados em amostragens 

aleatórias massivas para obter resultados numéricos), e os princípios da Teoria dos 

Jogos, para modelar a atuação dos atores (pessoas, empresas, governos). 

O método de Grumbach se ampara em diversas ferramentas e técnicas de 

planejamento consagradas, organizadas em sequência e com enfoque sistêmico, a 
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fim de garantir todo processo de construção de cenários, conforme a seguir: 

1. Brainstorming; 

2. Método Delphi; 

3. Impactos cruzados 

4. Teorema de Bayes; 

5. Simulação Monte Carlo; 

6. Teoria dos Jogos; 

7. Simulação e Construção de Futuro. 
 
 

Pode-se aferir que este método: (i) emprega ferramentas de modelagem 

matemática; (ii) que os processos de planejamento são sistemas abertos; (iii) que 

influência e é influenciado pelo ambiente; (iv) a possibilidade de construir números 

finitos de cenários; (v) análise conjunta de diversas variáveis e, suas relações de 

interdependência. 

O método Grumbach é informatizado pelo Software Puma e Lince e se 

desenvolve em quatro fases: 

 
5.2.5.1. Etapa 1. Identificação do sistema 

 
A primeira fase do método trata do conjunto de dados que caracterizam o 

sistema estudado no processo de prospecção, e que orientam a realização do todo o 

planejamento estratégico. Deve abarcar a análise retrospectiva dos objetivos, 

políticas e histórico da instituição. 

Como ação preparatória desta fase, deve-se: (i) definir a autoridade do estudo, 

denominado “decisor estratégico”, com o papel de fixar o propósito do estudo; (ii) o 

“decisor estratégico” determina os analistas e peritos para participar do estudo; (iii) 

criação de um “grupo de controle”, pessoas exclusivas para os trabalhos e, criação 

de um segundo grupo, “comitê de planejamento estratégico”, que se reúne 

periodicamente com o grupo de controle. As atribuições do “comitê de planejamento 

estratégico” são: (i) identificar e avaliar a regularidade dos dados; (ii) participar na 

aplicação do brainstorming; (iii) auxílio na descrição dos eventos futuros; (iv) avaliar 

os resultados do estudo prospectivo, principalmente na verificação das  

consequências das ocorrências que leva aos resultados. 
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5.2.5.2 Etapa 2. Diagnóstico estratégico 
 

De responsabilidade do “grupo de controle”, esta fase levantará as variáveis 

externas e internas do sistema objeto do estudo, considerando as dimensões 

econômicas, geográficas, o horizonte temporal, e o cronograma de trabalho. 

Deve ser previsto o levantamento o histórico do passado, mesmo que não 

sejam estruturantes no processo de prospecção, pode auxiliar na identificação de 

sementes do futuro, e na compreensão do presente. 

O “grupo de controle” deverá considerar as oportunidades e ameaças sobre o 

ambiente do estudo, como: (i) oportunidades – forças externas que podem favorecer 

a instituição; (ii) ameaças – forças externas que dificultam a ação estratégica da 

instituição, mas que podem ser evitadas., e também, os pontos fortes e fracos da 

instituição, que podem estar ligados às oportunidades e ameaças. 
 

5.2.5.3 Etapa 3. Visão estratégica 
 

Esta fase metodológica é representada pela análise dos dados obtidos no 

diagnóstico estratégico, e seleção dos fatos mais importantes da pesquisa. A visão 

estratégica é composta por três etapas, conforme segue: 

 
Visão do presente 

 
Compreende o entendimento dos fatos portadores de futuro identificados no 

diagnóstico, e no estabelecimento das medidas decorrentes, por meio da avaliação 

das causas e consequências de cada uma delas. Em seguida são elencadas as 

medidas de curto, médio e longo prazo, com a finalidade de fomentar as 

oportunidades e atenuar as ameaças oferecidas pelo sistema estudado. Outro 

aspecto a ser trabalhado nesta etapa, é a identificação das resistências internas e 

externas, que podem interferir nas ações do presente. 
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Visão de futuro, simulação e gestão do futuro 
 

Esta etapa metodológica visa identificar os possíveis futuros por meio da 

análise prospectiva, dentro do horizonte temporal estabelecido no estudo, e com a 

finalidade de estabelecer estratégias, sob o viés de alterar e preparar a organização 

para os prováveis acontecimentos de abrangência interna e, também, de fora de seu 

domínio. 

Os cenários devem esclarecer as possíveis consequências dos 

acontecimentos futuros e permitir a definição de estratégias frente a estes eventos. 

Para tanto, Grumbach organiza esta etapa em cinco fases: (i) concepção; (ii) 

avaliação; (iii) geração e interpretação de cenários; (iv) definição de questões 

estratégicas; e, (v) proposição de medidas de futuro. A quantidade de cenários 

gerados ocorrerá por meio da combinação da ocorrência ou não dos eventos 

elencados. 

Grumbach criou o software Puma para geração de cenários futuros e os 

organiza em ordem de probabilidade de ocorrência. Sendo assim, propõe 3 grupos 

de cenários: 

a) O mais Provável: é o “futuro mais provável” de ocorrer dentre os diversos 

“futuros possíveis”; 

b) O Ideal: são os cenários baseados nos eventos favoráveis e não nos 

desfavoráveis; 

c) De Tendência: baseados na projeção dos acontecimentos conforme os 

eventos do presente mantenham-se como estão, considerando o que poderá ocorrer 

se não forem observadas rupturas de tendência. 

Além do software Puma, a “visão do futuro” utiliza outras ferramentas de 

suporte, que são: (i) brainstorming na fase de “concepção”; (ii) método Delphi e 

Impactos Cruzados para “avaliação”. 

 
Avaliação de medidas e gestão de resistência 

 
Abarca as medidas consideradas validadas e o impacto de cada uma sobre os 

dados fundamentais, uma vez que cada uma das medidas poderá impactar a 

estratégia da instituição, permitindo assim, ajustes em relação ao negócio, à missão, 
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e à visão do estudo prospectivo. 
 
 

5.2.5.4 Etapa 4. Consolidação 
 

A última etapa do método de Grumbach é organizada em: (i) revisão dos dados 

fundamentais do sistema, desde o início do processo, com a finalidade de checar se 

sofreram alterações conforme resultados da “visão estratégica”; e, posteriormente, 

submeter a minuta do plano estratégico ao “decisor estratégico” para aprovação; (ii) 

decisão, de responsabilidade do decisor estratégico, sobre a aprovação ou não do 

plano estratégico. 

Quadro 13. Sistematização das etapas e descrição do método de Raul Grumbach 
 

Nº Etapa Descrição 

 
1 

Identificação do 
sistema 

 
Propósito; amplitude; horizonte temporal 

 
2 

 
Diagnóstico estratégico 

 
Histórico; situação atual 

 
 

3 

 
Visão estratégica 

Fatos portadores de futuro; lista preliminar de eventos; método Delphi 
e Impactos Cruzados; geração de cenários; interpretação e 
hierarquização de cenários 

 
 

4 

 
Consolidação do 
planejamento 

 
Revisão; decisão 

Fonte: Marcial e Grumbach (2008) 
 
 

5.2.5 Considerações sobre os métodos 
 

A partir da análise exploratória dos métodos de cenários verifica-se que todos 

apresentam lógica e etapas metodológicas semelhantes, que vai desde identificação 

do problema e levantamento do conjunto de informações, conhecer as condicionantes 

de futuro e definir trajetórias de futuro, decorrendo da formulação de hipóteses sobre 

a probabilidade de ocorrência de eventos futuros até a construção de cenários, com 

seus mecanismos de monitoramento. Nota-se também que apresentam elementos 

complementares entre si, e muitas ferramentas são apoiadas por softwares. 
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O desenvolvimento destes métodos respeita o papel do coletivo e da relação entre 

os atores, e busca compreender quais condicionantes estão agindo no presente e que 

podem influenciar o futuro; quais hipóteses de futuro são razoáveis, por meio das 

incertezas e possíveis combinações, e, sua consistência para a construção dos 

cenários futuros. 

Em tese, os métodos podem ser agrupados em conjuntos de etapas, conforme 

Quadro 14. 

 
Quadro 14. Estudo comparativo entre os métodos construção de cenários 

 

 
Etapas 

 
Michel Godet 

 
Michael Porter 

 
Peter 

Schwartz 

 
Paul 

Schoemaker 

 
Raul 

Grumbach 

Levantamento 
do conjunto de 
informações 
iniciais e 
definição do 
propósito da 
prospecção 

 
 

Delimitação do 
sistema 

 

Propósito do 
estudo e 
histórico da   
situação atual 

Identificação da 
questão 
principal; 
identificação dos 
fatores  chaves 

 

Definição do 
escopo e 
período de 
análise 

 
 

Identificação 
do sistema 

Identificação 
das variáveis 
estruturantes 
dos cenários e 
dos atores do 
sistema 

Análise 
estrutural do 
sistema e do 
ambiente; 
Análise da 
estratégia dos 
atores 

 
 

Identificação das 
incertezas 
críticas 

Identificação 
das forças 
motrizes; 
hierarquizaçã o 
por importância 
a  incerteza 

 

Identificar os 
maiores e 
principais 
stakeholders 

 

Visão 
estratégica – 
visão do 
presente 

 
 
Definição das 
trajetórias 
futuras 

 
 

Seleção das 
condicionantes 
do futuro 

 
 

Comportamento 
futuro das  
variáveis 

 
 

Seleção da 
Lógica dos   
Cenários 

 
Identificar as 
tendências 
básicas, e as 
incertezas 
chaves 

Visão 
estratégica – 
visão de 
futuro, 
simulação e 
gestão do 
futuro 

 
 
 
 
Construção de 
cenários 

 
 
 
 

Análise 
morfológica 

 
 

Análise de 
Cenários e 
consistência; 
Concorrência; 
Elaboração das 
histórias de   
cenários 

 
 
 
 

Descrição dos 
Cenários 

Construir 
cenários 
iniciais; verificar 
consistência e 
plausibilidade; 

desenvolver 
cenários de 
aprendizage m 

 
 

Visão 
estratégica – 
visão de  
futuro, 
simulação e 
gestão do  
futuro 
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Análise dos 
cenários 

 
 

Teste de 
consistência 

Análise de 
cenários e 
consistência; 
Concorrência; 
Elaboração das 
histórias de 
cenários 

 
 

Análise das 
implicações e 
opções 

 
Identificar 
necessidades 
de pesquisa; 
desenvolver 
modelos 
quantitativos 

 

Avaliação de 
medidas e 
gestão de 
resistência 

Definição de 
estratégias e 
monitorament 
o 

Opções 
estratégicas e 
planos de 
monitoração 

Elaboração das 
estratégias 
competitivas 

Seleção de 
indicadores e 
sinalizadores 
principais 

 
Cenários de 
decisão 

 
Consolidaçã o 

Fonte: Autor 
 
 

No que diz respeito ao levantamento do conjunto de informações iniciais e 

definição do propósito da prospecção, os métodos são convergentes: 
(i) no escopo do estudo; 

(ii) na importância de estabelecer o horizonte temporal; 

(iii) definição de área de abrangência; e, 

(iv) aprendizado e conhecimento institucional. 

Sobre a Identificação das variáveis estruturantes dos cenários e dos atores do 

sistema, destacam-se Michael Godet e Peter Schwartz por considerarem: 

(i) forças motrizes que agem no sistema; 

(ii) relação das variáveis e dos atores e como influenciam nas mudanças 

qualitativas do futuro; 

(iii) questões políticas - predomínio de alianças sobre um conjunto de 

interesses agem como fortes condicionantes de futuro. 

A definição das trajetórias de futuro é semelhante entre os autores, que 

investigam: 

(i) elementos portadores de futuro; 

(ii) comportamento das variáveis; 

(iii) tendências e incertezas que compõem o sistema estudado. 
 
 

Na fase de construir e descrever os cenários, e posterior análise, os métodos 

utilizam ferramentas qualitativas e quantitativas para definição de modelos  

conceituais e para criar uma visão probabilística dos fenômenos. A perspectiva de 

Porter em delimitar a análise de cenários por intermédio da análise estrutural do 

sistema por meio das “cinco forças competitivas” contribui para a definição do escopo 
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do estudo prospectivo, porém pode limitar visões criativas sobre os fenômenos 

observados. Outra abordagem de Porter que não é muito indicada para políticas 

públicas é que seu método é voltado para estudo da competição e concorrência entre 

as empresas. 

Após a elaboração dos cenários os métodos apresentam formas de 

acompanhar e monitorar a execução das estratégias estabelecidas, de modo a 

permitir a inclusão dos cenários na gestão estratégica da instituição. 

Em relação a construção de cenários os métodos utilizam técnicas de apoio, de 

avaliação, e de análise. 

As técnicas de apoio estão ligadas à criatividade, e permitem produzir ideias e 

ampliar a habilidade de visualizar futuros alternativos. Destaca-se o uso do: (i) 

brainstorming, que apresenta a finalidade de gerar o maior número de ideias e 

soluções para um determinado fenômeno; (ii) análise morfológica, que busca 

identificar as combinações possíveis de futuros e suas alternativas; (iii) questionários 

e entrevistas, que auxiliam no levantamento de informações e estimulam a 

criatividade. 

Acerca das técnicas de avaliação, são fundamentais para compreender as 

variações que alguns parâmetros podem sofrer e como se comportam no sistema 

estudado. Neste caso ressalta-se o método Delphi, que tem o objetivo de buscar o 

consenso junto à especialistas por meio de questionários, e permite investigações 

quantitativas e qualitativas; o método de Impactos cruzados, que possibilita a 

avaliação de ocorrência de futuros possíveis por meio da probabilidade e estatística, 

e de como um evento pode influenciar outro; modelagem e simulação, que estabelece 

modelos matemáticos para investigar o funcionamento do sistema estudado, bem 

como, compreender os parâmetros e critérios utilizados na prospecção. 

Para análise dos cenários as técnicas multicritérios auxiliam nas tomadas de 

decisão por considerarem os múltiplos pontos de vista, e proporcionam priorizar e/ou 

reduzir os diversos elementos abordados no processo de construção de cenários 

futuros. 

De acordo com os autores, percorrer todas as etapas metodológicas pode durar 

entre 12 a 18 meses, e muitas vezes os estudos prospectivos não adotam a totalidade 

dos métodos. 
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Destaca-se que os métodos de construção de cenários, na sua origem, não foram 

pensados, para uso em políticas públicas. A ideia era utilizar estas metodologias para 

ampliar a eficácia das empresas perante a concorrência. Entretanto, ao longo dos 

anos, a gestão pública, em suas diferentes esferas, tem incorporado estas 

ferramentas no planejamento estratégico. 

Entende-se que as metodologias estudadas contribuem para o planejamento e 

auxiliam as instituições na definição de estratégias. O método mais adequado está 

diretamente relacionado ao perfil do sistema estudado; características das variáveis 

chaves; dinâmica entre os atores, e; questões políticas e institucionais. 

 
5.3  CRITÉRIOS DE PLANEJAMENTO PARA CONSTRUÇÃO DE CENÁRIOS 

FUTUROS - MÉTODO GRUPO FOCAL (GF) 

 
A definição dos critérios contribui com os resultados desta dissertação e 

baseia-se no levantamento bibliográfico e nos estudos de planejamento ambiental 

existentes. 

A escolha dos critérios está relacionada com as etapas necessárias ao 

desenvolvimento de planos de gestão, e estão de acordo com a característica do 

sistema estudado, desde a disponibilidade de dados às questões da dinâmica política 

e institucional. 

Para subsidiar a proposição metodológica de cenários prospectivos foram 

definidos nove critérios, conforme Quadro 15. 

 
Quadro 15. Critério de avaliação para análise das ferramentas de planejamento, base para estudos 

prospectivos 

 
Critérios 

1. Custo operacional das ferramentas de planejamento 

2. Amplitude e profundidade da participação de especialistas 

3. Existência de indicadores (relevância e confiabilidade) 

4. Disponibilidade de dados 
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5. Possibilidades de compor séries históricas 

6. Número necessário de pessoas no processo 

7. Facilidade de intepretação do método de planejamento 

8. Facilidade de uso e aplicação da ferramenta de planejamento 

9. Tempo de elaboração do método de planejamento 

Fonte: Adaptado de Fidalgo (2003); Junior et al (2010); Reis et al (2016) 
 

a) Custo operacional das ferramentas de planejamento 
O custo pode ser avaliado pelo valor da aquisição da ferramenta, como no caso 

de algumas etapas de estudos prospectivos que utilizam softwares, e pelo valor da 

mão de obra necessária pelo seu uso e aplicação. 

 
b) Amplitude e profundidade da participação dos especialistas 
Avalia o perfil dos profissionais fundamentais para a elaboração dos planos de 

gestão, e o grau de envolvimento no processo, tanto no aspecto pessoal quanto 

institucional. 

 
c) Uso de indicadores no planejamento (existência, relevância, 

confiabilidade, disponibilidade e séries históricas) 
Existência de indicadores, relativo às informações necessárias para o 

planejamento; relevância, tem o objetivo de demonstrar a importância do dado para 

políticas públicas; confiabilidade, refere-se aos procedimentos de levantamento da 

informação, podendo ser verificada por meio de testes; disponibilidade, considera 

se a informação está consolidada para uso nos processos de planejamento; séries 
históricas, que demonstram mudanças e evolução dos fenômenos estudados ao 

longo do tempo. 

 
d) Número de pessoas necessárias no processo de planejamento 
Refere-se ao grau de participação da elaboração de planos de gestão de 

resíduos, e a necessidade de envolver um determinado número de pessoas nas 

etapas que compõem o planejamento. 
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e) Facilidade de interpretação, uso e aplicação do método de 
planejamento 

Relacionado ao nível de complexidade da operacionalização de determinada 

metodologia e como isso pode implicar no processo de planejamento e nas tomadas 

de decisão 

 
f) Tempo de elaboração do método de planejamento 
Corresponde ao prazo necessário para utilização do método de planejamento, 

reunindo todas as atividades definidas para seu uso. Avalia também se a escolha de 

determinado método atende ao cronograma estabelecido no plano de trabalho para 

elaborar os planos de gestão de resíduos sólidos. 

Para a análise destes critérios no âmbito do planejamento foi criado um grupo 

focal com a finalidade de aprofundar a discussão e gerar dados qualitativos. 

 
Resultados do grupo focal 

 
O grupo focal constituiu-se por 11 participantes, sendo seis do gênero 

feminino e cinco do masculino, e todos com um ponto de semelhança, experiência 

na elaboração de Planos de Gestão de Resíduos Sólidos. A diversidade do grupo 

deu-se pelo segmento de atuação e formação acadêmica (Quadro 16). No que tange 

a experiência profissional destaca-se a presença de professores universitários, 

gestores públicos estaduais e municipais, e integrantes de institutos de pesquisa. Em 

relação à formação acadêmica constata-se presença de biólogos, engenheiros civil, 

engenheiro sanitário, engenheiro químico, historiador, geógrafo e tecnólogo em 

saneamento ambiental. 

O tempo de duração dos encontros variou entre 1h18min e 1h30min, 

com a frequência de nove pessoas no primeiro grupo e de oito no segundo (Quadro 

17). No primeiro encontro os participantes P10 e P11 ausentaram-se por motivos de 

compromissos profissionais, e, pelo mesmo motivo, os participantes P5, P8 e P9 não 

compareceram no segundo encontro. 
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Quadro 16. Caracterização dos participantes do Grupo Focal 
 

Participante Gênero Formação Área de atuação 

P1 masculino Engenheiro civil Gestão estadual 

 
P2 

 
masculino 

 
Geógrafo 

 
Professor universitário 

 
P3 

 
feminino 

 
Engenheira química 

 
Professora universitária 

 
P4 

 
feminino Tecnóloga em saneamento 

ambiental 
Pesquisadora- gestão 
regional 

P5 feminino Bióloga Gestão estadual 

P6 masculino Engenheiro ambiental e sanitário Gestão estadual 

P7 masculino Historiador Gestão estadual 

P8 feminino Engenheira ambiental Gestão estadual 

P9 feminino Bióloga Gestão municipal 

P10 feminino Engenheira civil Gestão estadual 

P11 masculino Engenheiro civil Gestão estadual 
 

Legenda: P1 – participante 1; P2 – participante 2; P3 – participante 3; P4 – participante 4; P5 – 
participante 5; P6 – participante 6; P7 – participante 7; P8 – participante 8; P9 – participante 9; P10 – 
participante 10; P11 – participante 11. 

 
Fonte: Autor 

 

Quadro 17. Informações sobre as reuniões do grupo focal 
 

 
Reunião 

 
Data 

 
Duração Participantes 

presentes 
Tema 

abordado 

 
1º reunião 17 de agosto de 

2021 

 
1h18min P1; P2; P3; P4; P5; P6; 

P7; P8; P9 
Indicadores de 
resíduos sólidos 

 
2º reunião 14 de setembro de 

2021 

 
1h30min P1; P2; P3; P4; P6; P7; 

P10; P11 
Critérios de 
planejamento 

Fonte: Autor 
 

O primeiro encontro do grupo focal abordou dois aspectos: 1) Análise dos 

indicadores presentes na política de resíduos sólidos sob o viés da compreensão das 

“causas” da situação dos resíduos sólidos e os “efeitos” gerados, e de que forma esta 

investigação interfere nos processos de planejamento; 2) Relevância do    
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conhecimento sobre as variáveis portadoras de futuro para construção de cenários. 

Os resultados contemplam os critérios 3, 4 e 5 do Quadro 15. 

Em relação a importância dos indicadores existentes na política de resíduos 

sólidos e seu papel no planejamento, foi possível entender, por meio da percepção 

dos especialistas, que os planos de gestão de resíduos sólidos devem ser 

compreendidos pela sociedade, com linguagem acessível à população, conforme 

exemplificado pelos relatos de P2, P1 e P6 
“Como a gente pode garantir uma forma de transmitir 

para a sociedade que os planos estão sendo executados e os 

resultados que estão trazendo?”... “Que os resultados devem 

ser traduzidos em indicadores e índices, e que ainda é muito 

difícil de serem traduzidos”. (P2) 

(P6 – risos); 
 
 

“O PERS-SP evidência a carência de indicadores 

representativos dos diversos tipos de resíduos que o compõe. 

De fato, ainda é necessário aprimorar os índices e indicadores 

para maior subsídio para o planejamento a partir de dados que 

demonstrem o cenário real do gerenciamento dos resíduos, e dê 

base para política pública confiável e que seja palatável para a 

sociedade” ...” Há necessidade de aprofundar e melhorar os 

índices. (P1) 
(P3, P8 – concentração); 

 
 

“Os índices e indicadores podem ser utilizados para 

monitorar alguma ação e para compor diagnósticos, e exercem 

ampla finalidade” ... “Que os gestores do plano têm a atribuição 

de compreender se os indicadores são suficientes para o 

processo de planejamento, mas que devem ser facilmente 

assimilados pela população, objeto das políticas públicas” (P6) 

(P2 – concorda) 

 
Sobre a relevância e confiabilidade dos indicadores, no que tange sua 

mensuração e capacidade para compor séries históricas, evidencia-se que as 
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informações não representam a realidade, que há muita dificuldade na coleta de dados 

para elaborar séries históricas, o que dificulta o monitoramento dos planos de gestão 

resíduos sólidos. Essas informações podem ser observadas nos relatos de P3, P7, 

P8, P5 e P9. 

 
“Há vários indicadores voltados para resíduos sólidos, mas a 

confiabilidade dos dados em nível local é complexa. Há várias 

realidades diferentes entre os municípios, e os dados não 

necessariamente representam a realidade” ... “Há falta de dados 

para compor os indicadores, e por consequência, compromete 

as séries históricas e o monitoramento a longo prazo para 

acompanhar a melhora do que foi planejado” ...” Há falta de 

indicadores no contexto de Educação Ambiental”. Como desafio 

questiona:” Como as informações municipais podem subsidiar a 

política estadual” (P3). 

(P1, P6, P7 – concentração) 
 
 

“Os indicadores são incipientes”... concorda com a P3, “que os 

indicadores tem que ter confiabilidade na ponta, e que muitos 

planos municipais de resíduos sólidos utilizam dados estaduais, 

e estes, são genéricos” ...” Que os dados estaduais não batem 

com de outros setores da sociedade” e cita o caso da geração 

dos resíduos sólidos. “Difícil pensar em indicadores com dados 

não confiáveis, e isso traz uma inconsistência para o 

planejamento, e, até em pensar em novos indicadores” (P7). 

P8 exemplifica o caso dos dados do Sistema Nacional de 

Informações de Saneamento (SNIS), que por ser auto 

declaratório apresenta discordância. “No ano passado 

estávamos acompanhando os dados de coleta seletiva, e na 

série histórica de 5 anos observa-se algumas discrepâncias. Em 

um determinado ano um indicar municipal apresentava 50% e 

em outro ano passava para 80%” ...” Que metade dos 

municípios não declaram informações sobre coleta seletiva no 

SNIS”, e desconhece outras fontes oficiais. “os dados não 

demonstram a realidade. (P8). 
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(P1, P2, P3, P4, P9 – concentração); (P9, P4 – concordam) 
 
 

“Concordo com todos sobre a carência dos dados, e o que é 

crítica é a ausência de dados para a gestão dos resíduos” ...” 

sem dados não há indicadores e índices” ... “Concordo com P1 

sobre a carência de dados para outros tipos de resíduos, devido 

a gestão pública trabalhar mais com resíduos sólidos urbanos e 

perde-se a visão do todo. “É importante que tenha um índice que 

reflita a realidade, que seja capaz de avaliar a evolução da 

própria gestão de resíduos...” Cada vez que se atualiza um 

índice perde-se a série histórica”. (P5). 

“Que a coleta seletiva e a gestão municipal de resíduos sólidos 

devem ser melhor compreendida pelos gestores municipais” ...” 

Há muito mais coleta seletiva realizada pelos municípios do que 

o registrado”. (P9). 
(P7 – concorda) 

 
 

No que tange a representatividade dos indicadores nas dimensões 

econômicas, políticas, ambientais, sociais, tecnológicas e educacionais, contidos no 

PERS-SP, compreende-se que todas são importantes e estão interligadas, porém, há 

carência nos planos de resíduos sólidos de indicadores de aspectos culturais, 

extremamente ligados aos modos de produção e consumo, e como resultado, o 

aumento da geração dos resíduos sólidos, conforme relatos de P2, P6, P4, P3 e P5. 

 
“Andamos bastante preocupados com a questão cultural, e como 

essa dimensão pode organizar as nossas vidas e a questão dos 

resíduos” ... “Que o estilo de vida, e a maneira como fomos 

criados e enxergamos o mundo tem muito a ver com a geração 

dos resíduos” ... ‘Tem que haver uma forma de medir os 

aspectos culturais e que deve ocorrer uma mudança expressiva 

na sociedade sobre esta dimensão” ... Tem que mudar a relação 

de produção e consumo”. (P2). 

(P1, P3 – risos); (P7 – desconforto) 
 
 

“Os indicadores tem que ter uma relação entre si, porém, se é 
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utilizado um indicador de cunho estritamente ambiental haverá 

dificuldade no entendimento de indicadores de outras 

dimensões, como por exemplo, os econômicos... “Tentar trazer 

nos indicadores aspectos mesclados entre os eixos 

(dimensões)...” “O mais importante é o indicador ambiental, 

porque é nele que vivemos” (P6) 
(P4 – desconforto); (P7, P8 – concentração) 

 
 

“Os indicadores sobre a questão financeira, de entender a 

viabilidade econômica dos municípios no processo é um dos 

que deve ser aprofundado. Junto a isso, a questão 

organizacional de como viabilizar as tecnologias” ... “Os 

indicadores econômicos estão aquém para avaliar a capacidade 

financeira dos municípios e das regiões” ... “Os indicadores 

econômicos devem ser aprofundados” (P4) 

 
“Todas as dimensões são importantes, e que para não gerar 

resíduos deve ocorrer a mudança de cultura, que deve ser 

pensado indicadores sociais; políticos que levem a não geração 

e redução dos resíduos, e automaticamente os indicadores 

ambientais serão favorecidos”.. “É muito difícil dissociar as 

dimensões, porque todas elas estão atreladas à questão dos 

resíduos sólidos” (P3). P5 concorda com a abordagem da P3 e 

enfatiza que: “Se os indicadores e índices conseguem avaliar o 

quanto que está a gente está caminhando ao encontro das 

diretrizes das políticas de resíduos” (P5) 
(P2 – concorda) 

 
 

Para elaborar bons planos de resíduos sólidos o grupo focal apontou que é importante 

entender as causas, porém, as estratégias de políticas públicas não podem atrelar ao 

conhecimento pleno das forças motrizes que agem sobre a situação dos resíduos sólidos, 

principalmente pela dificuldade de compreender os fenômenos que regem a sociedade. Sobre 

este assunto P3 e P7 contribuíram com a reflexão. 

 
“Toda vez que se pensa em questões de planejamento, tem que 

trabalhar na origem/ na causa de forma preventiva. Quando se 
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acompanha mais indicadores de efeito, pensa lá na frente em 

remediar...” “Muitas vezes o que se acompanha é o resultado, o 

efeito que já aconteceu no ambiente”. (P3). 
(P6 – risos); (P7 – irritação) 

 
 

“O planejamento é dinâmico, e que a lógica de executar os 

planos são diferentes da lógica de seu processo de elaboração” 

... “Que não há um equilíbrio no planejamento entre as respostas 

sobre as causas que impactam o meio ambiente” (P7). 

 
Em relação aos indicadores adotados no planejamento de resíduos sólidos, percebe- 

se a dificuldade em realizar bons prognósticos e construir cenários futuros com a projeção dos 

dados, principalmente na compreensão das incertezas e pela fragilidade dos indicadores. 

Pode-se observar pelos relatos de P8, P4 e P7. 

 
“É difícil realizar prognóstico com base em indicadores que 

apresentam falhas e déficits, e isso prejudica os processos e 

planejamento” (P8) 

(P4 – concorda) 
 
 

“Para fazer projeções de futuro é importante conhecer a relação 

de causa e efeito, exemplificando, quando começa a projetar a 

geração de resíduos para 20 anos não se sabe como as 

variáveis vão evoluir, e como fatores culturais podem interferir 

neste processo” ... “É um desafio muito grande trabalhar com a 

projeção de dados e de que forma as pessoas pedem 

compreender o que foi considerado para as projeções futuras 

(P4) 
(P8 – irritação) 

 
 

“As informações, os índices são insipientes, são falhos, mas 

ainda sim são fundamentais. Tem alguns mais confiáveis, outros 

mais delicados, mas, infelizmente, a falta de um indicador acaba 

sendo um indicador, mostrando fragilidades que devem ser 

perseguidas”. (P7) 
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Sobre a compreensão das relações de causa e efeito; da possibilidade de acompanhar 

as variáveis ao longo do tempo e de seu papel em transformar a realidade da gestão e 

gerenciamento dos resíduos sólidos, foi identificado que construir cenários futuros é a parte 

mais difícil e complexa na elaboração de planos de gestão de resíduos sólidos, conforme 

relato de P1, P4, P3, P9 e P2. 

 
“De fato, a gente vem tentando aprimorar os indicadores de 

resposta para refletir as políticas públicas que estão sendo 

executadas. No planejamento, nos cenários, é pensado todas 

as possibilidades de variáveis, porém, a margem de incertezas 

é muito grande, como por exemplo, a pandemia da Covid-19, 

que modificou a geração de resíduos de serviços de saúde, e 

gerou um grau de incerteza nos atores responsáveis pelo 

gerenciamento dos resíduos sólidos”. (P1). 

“Pensar em cenários futuros e proposições para o planejamento 

dos resíduos deveriam ser a cada 4 anos, e dificilmente isso 

acontece, então, tem-se olhado como os indicadores podem ser 

mais dinâmicos” ...”Como estruturar um sistema de dados onde 

se consiga trabalhar com os indicadores de forma mais rápida, 

e estruturar os cenários dentro de um sistema de informação 

mais ágil”.. “A inteligência artificial e os algoritmos pode ajudar o 

planejamento’. (P4) 
(P1; P6 – desconforto) 

 
 

“Cenário é algo delicado em se trabalhar dentro de qualquer 

plano, mas precisa ser considerado”...”A variável que deve ser 

acompanhada para auxiliar a construção de cenários futuros 

deve representar a geração dos resíduos, e que, as informações 

utilizadas são de caráter teórico e não representa a realidade”... 

“Pensar em cenários futuros sem conhecer o quanto de resíduos 

sólidos é produzido e qual a projeção dessa estimativa ao longo 

dos anos é muito delicado dentro da elaboração de qualquer 

plano”. (P3). 

 
“Os municípios estão extremamente atrasados em termos de 

indicadores. A maior dificuldade é na continuidade das equipes 



124  

na frente dos planos” ... “O pacto político e técnico é muito 

importante para o plano de resíduos sólidos”. (P9) 
(P4 – risos) 

“A grande dificuldade dos planos, a parte mais difícil são os 

prognósticos, de construir cenários com tantas variáveis e o 

risco de não considerar alguma delas, como por exemplo, 

questão política sobre quem vai assumir os governos, a 

pandemia...” (P2). 

 
O segundo encontro aprofundou a discussão dos critérios 1, 2, 6, 7, 8 e 9 

apresentados no Quadro 15. 

Constata-se que os planos de gestão de resíduos sólidos seguem regras legais 

à medida que atende o conteúdo mínimo previsto nas legislações, porém, há carência 

de aprofundar o uso de métodos de planejamento, e verifica-se a carência da 

participação social no seu processo de elaboração. Observa-se estas questões nos 

relatos de P4, P10 e P2. 

 
“É importante ter métodos, considerar as normas como da 

ABNT, como no caso de estudos gravimétricos. Os planos são 

baseados nos conteúdos mínimos previsto na legislação, mas 

não se tem uma metodologia passo a passo de como fazer os 

planos. A metodologia ajudaria mais os municípios e as regiões 

a se apropriarem do plano” (P4). 
(P1, P2, P3, P6, P10 – concentração) 

 
 

“Em relação ao plano eu concordo em gênero, número e grau 

com a P4, e sobre a construção de cenários futuros eu concordo 

com a abordagem utilizada na revisão do PERS-SP, e também 

pela dificuldade em se projetar dados. No primeiro plano o que 

foi estabelecido nos cenários não foi possível de se alcançar. 

Todos os itens do plano têm que estar bem direcionados, o que 

deveria contemplar, a forma de atingir o planejado... “Tudo tem 

que estar bem explicado” ...(P10) 

 
“Pela nossa experiência em trabalhar com planos de recursos 



125  

hídricos e resíduos sólidos, é muito importante no começo dos 

trabalhos ter alguns princípios claros, por exemplo, a 

participação social, a construção de uma nova relação da 

sociedade com a natureza. Tem princípios, como da 

participação social e da democracia que deve ser levado para o 

processo de elaboração do plano. A partir daí será checado os 

procedimentos, por exemplo, se a prioridade for a democracia o 

plano deverá ter uma construção democrática, e para isso deve 

ser pensado na mobilização social, no plano de comunicação, 

organizar reuniões que permita a participação das pessoas” ... 

“O conjunto de procedimentos vai rebater no conteúdo do 

plano...” Tendo os princípios, se estabelecem os procedimentos 

e os conteúdos dos planos” (P2). 
(P3, P4, P10 – concordam) 

 
 

A respeito do custo financeiro do uso de ferramentas de planejamento no 

processo de elaboração de planos de gestão, evidencia-se a questão dos dados para 

compor o diagnóstico, desde a fragilidade dos existentes como do custo em se 

produzir novas informações. Dependendo do método adotado, todo processo de 

elaboração dos planos pode ser inviabilizado. Para sanar esta questão, sugere-se a 

participação das universidades como fonte de dados, por meio das pesquisas já 

realizadas. Estas observações são apontadas nos relatos de P6, P1, P3 e P2. 

 
“Qualquer ferramenta em que for utilizar é preciso entender 

como pôr em prática. O pôr em prática é que vai agregar custos 

financeiros e humanos. Dependendo do método que for utilizado 

pode ter um impedimento quanto ao custo” (P6).  

 
“Com certeza o custo tem uma influência, por exemplo, quando 

se monta um termo de referência para elaborar um plano, 

encontra-se diversas limitações de como será feito o plano, 

como o custo de se fazer uma gravimetria, como também, em 

outras situações de levantamento de dados, em que se depara 

com limitações de custo, tanto nos dados disponíveis que são 

limitados e o custo para se levantar novas informações para 
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subsidiar o planejamento”...”O custo tem impacto significativo no 

planejamento” (P1). 
(P3, P6, P10 – risos) 

 
 

“A questão do método é muito importante para que se tenha 

clareza na condução dos trabalhos. Dentro do método faz parte 

a composição da equipe e que tipos de dados primários vai 

precisar, ou que tipo de fontes de informação secundária 

estarão disponíveis, e os custos estão atrelados a estes 

elementos...” “A parte que mais envolveria custo seria elaborar 

o diagnóstico, e o deslocamento de equipes somando-se os 

espaços físicos para contemplar a participação social. As etapas 

posteriores, como por exemplo, elaborar o prognóstico, tem um 

custo menor. Mas, há custos para os eventos e audiências 

públicas, que devem ser somados no todo, e por isso a 

importância de uma metodologia clara” (P3). 

(P4 – desconforto), (P10 – concorda) 
 
 

“Para reiterar, o custo operacional não seria só dos métodos, 

mas de todo processo, porque outros procedimentos na 

elaboração dos planos podem impactar. As universidades são 

muito procuradas para suprir com pesquisas já feitas, e de 

informações que podem agilizar a elaboração dos planos. É uma 

forma de reduzir custo...” “A produção de dados é muito cara, e 

os planos já são muito caros” (P2). 

 
Acerca da profundidade e amplitude de conhecimento da participação de 

especialistas na elaboração dos planos de resíduos sólidos, e do número de pessoas 

envolvidas no processo, os participantes do grupo focal entendem que é fundamental 

envolver especialistas com conhecimentos específicos, devido a diversidade de 

assuntos abordados nos planos de resíduos sólidos, como também, a necessidade de 

transformar a informação em linguagem acessível a toda população. Exemplifica-se 

esta abordagem nos relatos de P10, P7, P4 e P2. 

 
“A primeira etapa do plano é fundamental a participação de 
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especialistas, principalmente pela diversidade de tipos de 

resíduos, de normas, de gestão daquele resíduo”...”O número 

de pessoas não é exato, mas todos os aspectos abordados no 

plano tem que ter pessoas aptas para contribuir”...”Tem que ter 

pessoas específicas para assuntos específicos para poder 

contribuir”...”O número de pessoas não é exato mas tem que ser 

amplo para abordar todos os aspectos do plano” (P10). 

 
“Concordo com a P10, a política de resíduos perpassa por 

diversos temas. Passa por questões de tecnologia, por aspectos 

sociais, visão política, econômica” ...” É importante ter diversos 

olhares para contemplar a gestão integrada para uma visão mais 

ampla” ... “A questão do número de pessoas acabando ficando 

naturalmente restrito. Por mais que possa ser consultado 

especialistas para contribuir com questões específicas, há um 

grupo mais restrito que atua na articulação, como também, em 

amarrar as pontas de diversas visões, de diversas leituras, e 

para isso, é um grupo menor que trabalha”. (P7). 

(P2, P3, P6, P10 – risos) 
 
 

“Acho importante a fala do P7, e para complementar, às vezes 

há dificuldades de traduzir o trabalho dos especialistas para o 

público geral, porque os atores são muito diferentes, e isso 

torna-se um desafio a mais”...”Deve ser aprimorado o trabalho 

de comunicação, de levar aspectos tecnológicos e sociais para 

todas as linguagens. Cada ator faz um olhar diferente para 

determinada questão, e por isso, propõe soluções diferentes” 

(P4). (P1, P6 – desconforto). 

 
“Sem dúvida a questão de especialistas é fundamental, mas é 

importante a participação de pessoas com algum grau de 

generalista, que consiga ter a visão do conjunto, e que possa 

agregar os vários conhecimentos”...”Sou favorável ao máximo 

possível de pessoas envolvidas no processo de planejamento, 

só que poderia distinguir a equipe possível de acordo com o 
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orçamento”...”A participação dos envolvidos deveria abrir para o 

público, ter formas de comunicação com a sociedade, e permitir 

assim, o maior envolvimento”... “Quando um grupo de 

especialistas interage com a comunidade, mesmo com toda boa 

vontade, há um receio das pessoas, por exemplo, as pessoas 

não querem se expor e fazer uma pergunta e entender que pode 

ser bobagem”...”É difícil o diálogo com a comunidade”...”Deveria 

ter uma forma de superar os muros que existem entre o 

conhecimento mais organizado e o restante da população” (P2). 

 
Sobre a compreensão e interpretação dos métodos e ferramentas para elaborar 

o plano, e seu nível de complexidade, percebe-se que deve ser de fácil entendimento 

pela equipe que o utiliza, e que ser for complexo, o próprio grupo vai se apoderando 

do conhecimento das ferramentas ao longo do tempo. Em relação aos demais 

segmentos da sociedade, o método deve ser de fácil interpretação, principalmente no 

entendimento de como o plano chegou nas diretrizes e estratégias estabelecidas. Os 

relatos de P10, P7, P6, P11, P4, P2 retratam esta abordagem. 

 
“No início do uso de um método pode ser de difícil compreensão, 

mas a partir do momento em que há compreensão, ele passa a 

ser importante no processo de planejamento” ...”O método pode 

ser complexo desde que bem explicado e compreendido por 

todos que o utilizou” (P10). 

(P1, P4 – desconforto) 
 
 

“O critério de dificuldade ou facilidade do método não deve 

entrar em questão no primeiro momento, e sim, buscar uma 

metodologia que seja um instrumental para aquele tipo de 

plano”...”Deve ser pensado a realidade de acordo com os 

recursos e mão de obra disponíveis”...”O grau de dificuldade ou 

não de um método não deve ser prioridade, porque à medida 

que se discute com o grupo que está elaborando o plano a 

complexidade é sanada, à medida que a dúvida de um pode ser 

a compreensão de outro”...”O conhecimento pode ser 

construído coletivamente” (P7). 
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(P2, P3, P10 – concordam) 
 
 

“O método tem que ser o mais simplista possível por algumas 

razões: o primeiro momento, do plano de resíduos ser um 

instrumento de política pública e ter uma finalidade e que a 

população precisa saber o que está sendo transmitido, e por isso 

o método tem que ter facilidade de leitura e compreensão... “Por 

outros lado, de quem está elaborando o plano, eu acho que 

também ele seja facilitado e um facilitador”..”O método pode não 

ser de difícil compreensão, mas pode haver um 

desconhecimento do próprio método”...”Além de quem elabora 

o plano a população também deve compreender o método, que 

seja de fácil compreensão para todos” (P6). 

 
“No meu entendimento, o plano será elaborado por um conjunto 

de especialistas, e depois que tiver um draft coloca-se o 

documento em consulta pública para conseguir 

contribuições.”...”O método pode ser aprimorado à medida que 

o trabalho é desenvolvido” (P11). 

 
“Em alguns pontos dos planos os métodos ainda estão em 

desenvolvimento, por exemplo, trabalhamos com metas de 

tomadas de decisão de tecnologias, e isso é complexo e não 

conseguimos simplificar”...”Quando o método é complexo os 

resultados são questionáveis, e difícil em responder porque 

chegou no determinado resultado”...”Dentro do plano há etapas 

com métodos consolidados, como no caso do diagnóstico...”Faz 

parte ter métodos complexos, que é uma evolução, porém, os 

planos deveriam conter as metodologias bem detalhadas de 

como que se chegou naqueles resultados”...”É importante que 

os planos tenham passo a passo, mas que os já elaborados 

pudessem incorporar novos métodos no momento de sua 

revisão” (P4). 

 
“No trabalho de planejamento mais que certezas há 

questões”...”os produtos (planos) podem ser entregues dada a 
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sua urgência, mas nada impede que haja reflexões sobre os 

produtos, se poderia ter sido escolhidos outros 

caminhos”...”Com a fala da P4, que foi contrário ao que pensei, 

e estou tentando formular um pouco isso. É fundamental o que 

a P4 falou, que temos elaborar um documento público que seja 

acessível, que é um grande desafio”...”Será que um público 

maior vai entender a questão da metodologia ou será do 

resultado?”...”Quanto que aquele plano atende os anseios e 

expectativas da população, do município, do Estado ou do 

país?” (P7). 
(P2 – desconforto), (P1, P3, P10, P11 – concentração). 

 
 

“A questão do método tem que estar compreendida pela equipe, 

facilmente ou com graus de dificuldades, por meio de reuniões 

e chegar no consenso, e por vezes, reelaborar o 

documento”...”O resultado para a comunidade tem que se 

buscar uma forma de ser facilmente compreendida”..”Entendo 

que há dois momentos, o da equipe e o da divulgação do plano 

para os outros setores da sociedade” (P2). 

 
“Compreendendo o método todos os participantes da 

elaboração do plano conseguem contribuir objetivamente para 

chegar nos resultados” (P11). 

 
“Ouvindo a fala do P7, o que me preocupa muito no processo de 

elaboração dos planos é a parte legal, ter que justificar como 

chegamos nos resultados, ter que apresentar para os órgãos de 

controle todas as planilhas e como chegamos nos resultados 

dos planos”...”Até que ponto a metodologia deve ser exposta 

para a população?” (P4). 

 
Na seção do plano sobre a construção de cenários futuros, mais 

especificamente na sua facilidade de uso e aplicação, observa-se pelo relato dos 

participantes do grupo focal que este capítulo é um dos mais difíceis e complexos, 

devido a dificuldade para identificar as incertezas; da quantidade de assuntos e 
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variáveis que permeiam a política de resíduos sólidos, e também, do desafio de 

construir futuros que sejam factíveis e efetivos. Outro ponto levantado foi a 

compreensão que cenários prospectivos (desejados) são mais fáceis para trabalhar 

do que cenários projetivos (extrapolativos). 

 
“As metas dos planos devem basear-se em cenários possíveis, 

o que é factível, o que é possível, o que é muito improvável” ... 

(P11). 
(P1, P2 – risos) 

 
 

“Elaborar cenários é um dos pontos mais difíceis e complexos 

no processo de elaboração do plano, e de se chegar em algum 

resultado, porém, é necessário direcionar e que tenha um 

horizonte de orientação para que os especialistas cheguem em 

algum resultado” (P1). 

 
“Cenários é uma das partes mais difíceis de um plano, e pensar 

em cenários de forma prospectiva pode conversar com as 

metas”...”Pensar no plano como todo e que não haja partes 

separadas. Que o diagnóstico se correlacione com os cenários, 

e estes, com as metas”...”Essas dificuldades parece ser de 

planos de resíduos de outros Estados, pelo o que li, nenhum tem 

um grande estudo de cenário, a maioria opta por: o melhor 

cenário é este! (hipotético)” (P7). 
(P1, P6 – concentração), (P2 – desconforto) 

 
 

“Concordo que a parte de cenários é uma das mais difíceis na 

elaboração dos planos. A grande maioria dos planos não 

contemplam claramente a questão da metodologia de 

construção de cenários, e acredito que seja um desafio, e 

também no investimento da formação das equipes para a 

construção de cenários”...”Os especialistas tem que ter clareza 

de qual metodologia eles vão seguir”...”Este assunto tem que 

ser mais difundido e trabalhado na elaboração dos 

planos”...”Mesmo que as metodologias possam ser difíceis, 
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acredito que ao longo do tempo elas podem ser melhor 

internalizadas nos planos”...”É complexo por envolve critérios 

econômicos e na dificuldade de se identificar quais fatores vão 

compor os cenários, e na compreensão da relação entre as 

variáveis”...”Cenários é uma lacuna nos planos, e quando são 

contemplados são de forma simplificada (P3). 
 

 
 

“O cenário tem que ser factível e deve-se conhecer os recursos 

disponíveis para atingi-lo quanto a governabilidade, os recursos 

materiais, humanos e financeiros. São critérios que vão balizar 

os cenários” (P11). 

 
“A questão dos cenários acaba sendo uma tarefa solitária, onde 

as decisões acabam sendo feitas dentro do plano e não pelos 

políticos. É bem complexo e é o momento onde se escolhe que 

se deseja para a região., e que a tomada de decisão acaba 

sendo técnica, considerando o que se imagina que vai 

acontecer, e nunca acontece igual ao que foi desenhado em 

função das dimensões econômicas, políticas e culturais que 

envolve o plano de resíduos” ...”É um dos pontos mais complexo 

e fundamental do plano”. “Não sei se uma metodologia definida 

resolveria estas questões, mas avançaria no processo de 

planejamento, por contemplar maios coisas que não foram 

previstas”...”Os planos dos diferentes entes da federação em 

que ser compatíveis” (P4). 

(P3 – concorda), (P10 – risos) 
 
 

“As formas como são feitos os cenários dependem muito de 

interpretação, de números, dados e perspectivas. É muito difícil 

fazer cenários e depois atingi-los, Os procedimentos podem ser 

baseados nas ações, e estabelecer onde se quer chegar. A 

partir deste ponto volta-se aos cenários, para que sejam 

factíveis, e mesmo assim é difícil atender a todas as variáveis...” 

“Os cenários devem ser modelados a partir do que queremos, 

podemos e pactuamos que vamos fazer”...”Que a construção de 
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cenários possam vir depois da definição de programas e ações”. 

(P2). (P10 – risos). 

 
“Construir cenários prospectivos é mais confortável que 

trabalhar com cenários projetivos” (P10). 
(P3 – concorda). 

 
 

O último critério abordado no grupo focal refere-se ao tempo que leva para 

aplicar o método de cenários e como este fator pode interferir na elaboração dos 

planos de gestão de resíduos sólidos. De acordo com as abordagens de P6, P10, P11, 

P4, P2 e P3, compreende-se o planejamento como um todo, e que possuem prazo 

para ser realizado. Observa-se neste contexto que fatores externos podem interferir 

no seu tempo de elaboração, como por exemplo, questões de alternância de governos 

e mudanças nas equipes. Outro destaque levantado é que os planos deveriam ser 

elaborados de forma mais rápida e sem comprometer sua qualidade, para que 

pudesse ter tempo de ser pactuado com os diversos atores da sociedade e, 

consequentemente, implementado. 

 
“De forma bem linear eu acredito que o tempo de fazer os 

cenários interfere no planejamento, uma vez que ao longo de 

seu desenvolvimento pode sofrer interferências de novos fatores 

da sociedade, como a entrada de novos produtos”...” O tempo 

tem que ser considerado não só para a construção de cenários, 

e sim, para o planejamento como um todo” (P6). 

(P2 – concorda), (P1 – desconforto) 
 
 

“A elaboração do plano tem um prazo a ser realizada, e 

dependendo da metodologia que será adotada todo o processo 

pode ser inviabilizado” (P10). 

 
“Dentro da metodologia de elaboração do plano faz parte a 

construção de cenários, que exerce o papel de subsidiar a 

definição de metas e ações” (P11). 

 
“O tempo para compor as etapas de planejamento pode ser 
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maior ou menor dependendo da complexidade, porém, deve-se 

considerar a alternância dos governos a cada 4 anos, que pode 

interferir nas equipes e nas prioridades de políticas 

públicas”...”Aspectos de contrato, de mudanças políticas e 

econômicas podem afetar o tempo de uso de uma 

metodologia”...”Premissas de uma gestão pública pode não ser 

a mesmas de outra gestão, por isso, fatores externos devem ser 

considerados” (P4). 
(P3 – concorda). 

 

“É importante a definição de tempo, mas deveremos caminhar 

para descobrir formas de elaborar planos mais rápido”...”Está 

sendo implantado progressivamente uma cultura de 

planejamento, só que os planos são demorados a serem feitos; 

precisam de equipes, são caros, e acabam se transformando na 

grande ação do gestor em ter o plano, e não deveria. Deveria 

ser prioridade dos gestores em executar os planos, colocar em 

prática”...”Se conseguir reduzir os custos e agilizar a elaboração 

ganha-se mais na execução, porém, há o risco quando tenta-se 

ganhar tempo de passar algum detalhe”...”Reduzir o tempo sem 

interferir na qualidade vai implicar na discussão do método’ (P2) 

..(P3 – concorda), (P4, P6, P10 – risos) 

 
“Realmente devemos enxugar os prazos para elaboração dos 

planos e garantir a capacidade de execução”...”Até 1 ano é o 

limite do prazo de elaboração de um plano, porém, no âmbito 

estadual pode representar outro horizonte de planejamento” 

...’Pode ser redistribuídos os prazos de cada etapa dos planos 

conforme as informações disponíveis, podendo ser 20% do 

tempo no desenvolvimento do diagnóstico, e de 60% a 70% para 

o prognóstico e definição de metas” (P3). 

 
“O plano precisa ter linguagem, escala, compreensão do que ele 

representa, de qual o seu papel e potencial de mudar a 

realidade. Deve ser considerado os interesses que estão por 

trás de qualquer planejamento” (P2).  
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5.4 PRODUTO FINAL: MÉTODO DE CONSTRUÇÃO DE CENÁRIOS FUTUROS 
PARA A POLÍTICA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO ESTADO DE SÃO PAULO 

 
A proposição metodológica baseia-se nos seguintes aspectos: (i) 

dinâmica do jogo político e social pertinente da política de resíduos sólidos do Estado 

de São Paulo; (ii) informações disponíveis para o planejamento; (iii) disponibilidade 

das ferramentas de construção de cenários futuros. 

A finalidade desta metodologia é permitir que a construção de cenários 

futuros efetivos possa orientar a definição de ações estratégicas amparadas pela 

competência das instituições, dos atores políticos e sociais, e subsidiar a elaboração 

e implementação dos Planos Estaduais de Resíduos Sólidos. 

A concepção de cenários assumido nesta dissertação é o de 

construção de histórias e narrativas sobre o futuro, e não de previsão. 

 
5.3.1 Diretrizes da proposição metodológica 

 
 

Em construção de cenários futuros deve-se diferenciar as técnicas 

adotas na formulação de planos de governo com as utilizadas para definição de 

estratégias empresariais. 

Por se tratar de uma ferramenta que subsidiará a elaboração de 

políticas públicas, o processo de construção de cenários deve obedecer os seguintes 

princípios: (i) economicidade - obtenção do resultado esperado com o menor custo 

possível; (ii) eficiência – otimização dos meio utilizados para chegar nos resultados 

(os atos da administração pública devem ser realizados com qualidade); (iii) eficácia 

– concretização dos resultados; (iv) efetividade - imparcialidade, neutralidade, 

transparência, e aproximação dos serviços públicos da população; (v) participação 

social – garantia do envolvimento da sociedade civil nos processos de elaboração, 

implementação e fiscalização das políticas públicas, por meio de colegiados, 

conselhos e comitês. 

Para atender a complexidade do planejamento da política de resíduos 

sólidos sob a perspectiva da dinâmica política, institucional e social, do 

comportamento das variáveis e lidar com as incertezas, é fundamental considerar 

algumas premissas, princípios e recomendações essenciais para a proposição 
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metodológica. Para atender estas questões foram adotadas: (i) discussões da 

fundamentação teórica; (ii) resultados da dissertação, e; (iii) o trabalho de Buarque 

(2003). 

 
a) Evitar a instabilidade política e as tendências de ações imediatas. Em 

planejamento governamental o processo de construção de cenários futuros 

pode sofrer influência da rotina dos órgãos públicos, e as questões de caráter 

de urgência podem interferir na criatividade de pensar a longo prazo. Outra 

questão é a influência política na definição de estratégias, e no caso dos 

governos, são substituídos a cada quatro anos. Neste caso há uma 

tendência de agir em função do que oferece vantagem a curto prazo, de 

forma imediata; 

b) Considerar os diferentes pontos vistas dos diversos atores sociais. O 

processo de planejamento deve trabalhar com grupos heterogêneos, que 

promova um ambiente de diálogo, de criatividade, e de diferentes 

percepções sobre o futuro. A construção de cenários futuros deve ser 

elaborada por equipes diversas, tanto no conhecimento técnico como nas 

vivências profissionais; 

c) Valorizar as análises qualitativas. No entendimento do comportamento 

das variáveis e das hipóteses de futuro, reforçada pela baixa confiabilidade 

das informações existentes no planejamento de políticas públicas de 

resíduos sólidos. Os modelos quantitativos podem ser importantes no 

acompanhamento das trajetórias e para os testes de consistência, mas para 

isso ocorrer, é importante que tenham boas séries históricas e dados 

mensuráveis ao longo do tempo; 

d) Evitar ferramentas que poucas pessoas compreendam o seu uso. O 

grau de complexidade do método deve considerar a linguagem acessível 

para a equipe técnica e atores sociais integrantes da elaboração dos 

cenários futuros; 

e) O método deve ser objetivo e simplificado. O tempo de uso de métodos 

de construção de cenários deve considerar: (i) representa uma das etapas 

dos planos de gestão de resíduos sólidos; (ii) há prazos para mobilizar as 

equipes técnicas; (iii) tempo para envolver a sociedade e garantir a 
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participação social; (iv) transições políticas e alternância de governos. Os 

métodos de construção de cenários conhecidos levam muito tempo para 

serem executados e nunca foram utilizados na sua totalidade de etapas para 

elaboração de planos de governo. 

f) O controle social é fundamental para a elaboração e implementação de 
políticas públicas. Assegura que as metas e ações previstas nos planos 

sejam executadas, e garante a continuidade e manutenção dos serviços 

públicos. 

 
5.3.2 Características gerais da proposição metodológica 

 
A proposta desta dissertação é permitir que o processo de construção de cenários 

futuros promova ações concretas. Seguindo o pensamento de Godet, os cenários 

estão submetidos à concepção daqueles que definem as estratégias, das condutas 

adotadas em face de futuros possíveis. 

 
“De acordo com Carlos Matus: “Planejar significa pensar 

antes de agir, pensar sistematicamente, com método; 

explicar cada uma das possibilidades e analisar suas 

respectivas vantagens e desvantagens; propor-se 

objetivos” [Huertas (1996, p. 12)]”. 

 
A proposição metodológica apresenta as seguintes características gerais: 

(i) Construção de cenários normativos, que refletem um futuro desejável, uma 

“utopia plausível” (Buarque, 2003, p. 23); 

(ii) Utiliza ferramentas que orientam para possibilidades de futuros exequíveis, 

e não simplesmente os prováveis; 

(iii) Evita que as projeções sejam “meras” tendências do passado; 

(iv) Evita converter as instabilidades do contexto presente em tendências a 

longo prazo; 

(v) Método de cunho qualitativo; 

(vi) Incorpora processos de controle e participação social. 
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5.3.2 Etapas metodológicas 
 

Para construção de cenários futuros de gestão de resíduos sólidos, o processo 

metodológico está organizado em sete etapas, sendo duas sobre sua implementação 

e monitoramento. 

 
5.3.2.1. Construção de Cenários para o Planejamento da Política de Resíduos 
Sólidos do Estado de São Paulo 

 
1º Etapa – Criação do Grupo Gestor 

 
A primeira etapa metodológica visa estabelecer a governança para construção 

de cenários futuros, e definir o papel do “Governo” em conjunto com a “sociedade” 

para organizar e desenvolver políticas públicas de resíduos sólidos que sejam 

efetivas para toda a população. A governança é representada pela instituição de um 

Grupo Gestor. 

O Grupo Gestor configura um colegiado participativo de carácter técnico e 

político, e deve ser formado por representantes do Governo Estadual dos órgãos que 

compõem a Comissão Estadual de Gestão de Resíduos Sólidos, municípios e da 

sociedade civil, e instituído por meio de resolução. Compete ao Grupo Gestor: 

(i) cooperar na elaboração de cenários futuros; 

(ii) promover os estudos técnicos necessários para a elaboração dos cenários 

futuros; 

(iii) promover a articulação e a pactuação estratégica com os diversos setores 

da sociedade para a construção de cenários futuros; 

(iv) elaborar a Agenda Estratégica, constituída por Plano de Trabalho 

organizado com as datas das reuniões e previsão das ações para a 

construção dos cenários futuros. 

Para o funcionamento do Grupo Gestor deve ser constituída uma Secretaria 

Executiva de responsabilidade do Estado, que atuará como unidade de apoio, 

encarregada de desempenhar atividades administrativas e propiciar os meios 

necessários para o adequado funcionamento do mesmo, e permitir o 

encaminhamento adequado às suas deliberações e recomendações. 
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São atribuições da Secretaria Executiva do Grupo Gestor: 

(i) agendar e preparar as reuniões do Grupo Gestor; 

(ii) preparar a instrução de processos e expedientes que tramitem pelo Grupo 

Gestor; 

(iii) acompanhar e manter atualizado o banco de dados, as legislações e demais 

publicações de interesse do Grupo Gestor; 

(iv) organizar e manter sistemas de acompanhamento e controle das atividades 

desenvolvidas pelo Grupo Gestor; 

(v) consolidar os indicadores e variáveis a serem utilizados; 

(vi) dar suporte ao trabalho do Grupo Gestor. 
 
 

2º Etapa – Diagnóstico estrutural do sistema 
 
 

1º FASE - Identificação dos stakeholders 
Esta fase é baseada no método de Schoemaker 

 
 

Esta etapa metodológica visa identificar as pessoas, empresas, órgãos 

públicos, universidades, e entidades da sociedade civil que podem influenciar ou 

serem influenciadas pelas ações de uma instituição, e que têm interesse nos 

resultados das políticas públicas, partindo da premissa que cada ator tem 

necessidades e desejos. 

 
Análise dos Stakeholders 

 
 

A análise dos stakeholders será realizada pelo Grupo Gestor no início dos 

trabalhos de construção de cenários futuros. 

O processo de análise de stakeholders deve ser sistematizado por meio de 

três fases: 

1) Identificação dos stakeholders e seus interesses; pode ser grupos e 

subgrupos de stakeholders; 

2) Avaliação das relações e inter-relações entre stakeholders e instituições; 

3) Incorporação dos prazos e processos que representem as alternâncias das 
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forças que interferem nos grupos de stakeholders das instituições. 

O desenvolvimento de uma análise de stakeholders deve responder três 

questões principais: 

a) Atributos: quem são? 

b) Finalidade: o que desejam? 

c) Meio: como vão atender seus objetivos? 
 
 

Identificação dos stakeholders 
 

Consiste na elaboração de uma lista que visa o levantamento dos dados 

necessários. Esta lista será desenvolvida por meio da técnica participativa 

brainstorming, conforme as fases a seguir: 

Fase Criativa – Nesta sessão, os membros do Grupo Gestor apresentam o 

maior número de ideias e proposições sem a preocupação da análise ou crítica; 

Fase Crítica – Nesta sessão, os membros do Grupo gestor, individualmente, 

justificam e defendem suas ideias com o propósito de convencerem o grupo; é a fase 

de filtração de ideias para a permanência das que foram melhor fundamentadas e de 

aceitação do grupo. 

A secretaria executiva do Grupo Gestor terá a função de moderar e registrar 

as sessões do brainstorming. 

 
 

Força de influência dos stakeholders 
 
 

poder. 

Corresponde ao posicionamento do stakeholder, seu nível de interesse e de 
 
 
(i) Posicionamento: Indica o stakeholder numa determinada posição 

sobre seu entendimento em relação as consequências de uma ação. 

A classificação deve ser: contra; a favor; indiferente; 

(ii) Interesse: Indica as necessidades e desejos do stakeholder com a 

política pública. Havendo interesse definir como “positivo”, contrário à 

política pública classificar como “negativo”;
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(iii) Poder: Mede o grau de influência de um stakeholder sobre os outros. O 

poder pode ser classificado em: alta, quando não depende de outros 

atores para responder pelo problema; média ou baixa, quando há 

influência de outros atores na solução dos problemas. Afere-se também 

a capacidade dos stakeholders em alcançar seus objetivos, em alta, 

média ou baixa. 

A avaliação do “poder” permite identificar os grupos que apresentam maiores 

ameaças e oportunidades, e a partir desta análise, promover estratégias necessárias 

para atender aos objetivos da política pública. 

Categorizar as partes interessadas em grupos 
 

Representa a organização dos stakeholders em quatro grupos estruturados 

na “matriz 2 x 2 (Poder versus Interesse)”. 

a) Elevado poder e elevado interesse: (+,+); 

b) Elevado poder e baixo interesse: (+,-); 

c) Baixo poder e elevado interesse: (-,+); 

d) Baixo poder e baixo interesse: (-,-). 
 
 

Quadro 18. Organização dos grupos de stakeholders na matriz 2x2 (poder x interesse) 
 
Elevado poder e interesse (+,+) – atores 
chaves para implementação da política 
pública. 

 
Elevado poder e baixo interesse (+,-) – 
Fundamentais para a implementação da 
política pública, mas configuram-se como 
ameaça por não terem interesse. 

 
Baixo poder e elevado interesse (-,+) – 
importantes para a política pública e deve 
haver ações para atender suas necessidades 
e desejos 

 
 

Baixo poder e interesse (-,-) – baixa 
relevância para a política pública 

Fonte: Adaptada de Qualman (1997). 
 

A matriz “poder x interesse” pode ser modificada ao longo do processo de 

construção de cenários à medida que os interesses e pontos de vista dos 

stakeholders podem ser alterados no decorrer do trabalho. 

Se por ventura alguma questão não for contemplada na identificação dos 

stakeholders é possível adotar perguntas de avaliação, como por exemplo: 
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a) Há outros stakeholders que podem influenciar ou serem influenciados pela 

existência dos cenários futuros para resíduos sólidos? 

b) É possível reconhecer algum stakeholder que surgirá ao longo do trabalho 

de construção de cenários futuros? 

c) Todos os grupos políticos e sociais foram identificados e contemplados no 

estudo prospectivo? 

d) Quais recursos técnicos e econômicos os stakeholders estão 

disponibilizando para atender os objetivos do trabalho? 

e) Quais grupos políticos e sociais se aproximam mais dos objetivos do 

estudo prospetivo? 

f) Para quais grupos políticos e sociais os objetivos do estudo prospectivo 

estão direcionados? 

g) Dentre outros. 
 
 

Os questionamentos apresentados podem ser modificados conforme a 

necessidade de aprofundar a discussão por parte do Grupo Gestor. 

 
 

2º FASE – Identificação das Forças motrizes e incertezas críticas 
Esta fase é baseada no método de Peter Schwartz 

 
Segundo Schwartz (2003a), os cenários tratam do mundo dos fatos e das 

percepções. 

As forças motrizes representam a relação de causa-efeito no que tange as 

ações do homem, que provocam pressão e impacto no meio ambiente e na saúde 

humana. Elas devem ser observadas sobre as dimensões econômicas, políticas, 

sociais, tecnológicas e ambientais. 

As forças motrizes são os elementos que orientam o enredo dos cenários, e 

são de extrema importância para a tomada de decisão. São fatores chaves para 

compreender os contextos e histórias ao longo da criação dos cenários, no horizonte 

temporal definido. 

A identificação dessas “forças” deve prever os fatores importantes que 

influenciam o macroambiente e que interferem no microambiente. 

Após identificar as forças motrizes, é necessário separar os elementos 
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predeterminados das incertezas críticas, base para a descrição dos cenários. 

Schwartz define os elementos predeterminados como os não dependentes da 

cadeia de eventos, e sua ocorrência como certa (não importa o cenário). As 

incertezas críticas são representadas pelas variáveis em que os questionamentos 

não possuem respostas. Compreendem-se pelos eventos futuros cuja a trajetória é 

desconhecida. 

Utiliza-se sessões de Brainstorming para identificar e criar uma lista com as 

forças motrizes e as incertezas críticas. 

As variáveis classificadas como “incerteza crítica” serão hierarquizadas pela 

sua importância e seu grau de incerteza em relação ao futuro. Para tanto, atribui-se 

“1” para variável com baixo grau de incerteza, “n” para maior grau; “1” para menor 

importância, e “n” para maior importância, conforme exemplo na tabela 2. 

 
Tabela 2. Relação do grau de incerteza e importância das variáveis 

 

Variável Incerteza Importância 

1 5 5 

2 2 1 

3 4 3 

4 4 5 

5 5 1 

Fonte: Autor 

No exemplo acima, as variáveis 1 e 4 são as indicadas para compor a lógica 

dos cenários futuros. 

 
3º Etapa - Evolução das trajetórias de futuro 

 
 

1ºFASE – Seleção da lógica dos cenários 
Esta fase é baseada no método de Peter Schwartz 

 
 

Esta etapa é considerada a mais relevante no processo de construção de 

cenários. 

De acordo com Schwartz (1996), os cenários são histórias a respeito do futuro, 



144  

e exercem a função de ordenar a percepção do futuro e quais medidas podem ser 

realizadas. Partindo desta premissa, esta fase compreende na necessidade de 

trabalhar com os enredos para concepção de cenários. 

Para se evitar a elaboração de muitos cenários, Schwartz ressalta que sejam 

construídos somente três cenários ao redor de uma lógica predominante, cuja as 

mudanças são relevantes para a tomada de decisão. Para Schwartz os enredos mais 

comuns nos tempos contemporâneos e que devem ser ponderados na construção 

de cenários estão sinalizados no Quadro 19. 

 
Quadro 19. Lógica de cenários por Peter Schwartz 

 

Lógica Descrição 

 
 
Vencedores e perdedores 

O mundo é pautado pela competição por 

recursos limitados, originando conflitos de 

interesse e alianças. “Um ator ganho e outro 

perde” 

 
Desafios e respostas 

O mundo é pautado pelos desequilíbrios, 

crises, velhos e novos problemas e 

necessidade de enfrentamentos e adaptações. 

 
 

Evolução 

Refere-se às dinâmicas e transformações do 

mundo e da sociedade ao longo do tempo. 

Segundo o autor, a construção de cenários 

deve considerar os fatores mais comuns que 

influenciam na evolução do sistema estudado. 

 
 

Revolução 

Relaciona as descontinuidades de 

acontecimentos no mundo, como, por 

exemplo, desastres, golpes de Estados, 

mudanças climáticas súbitas, novas religiões, 

o surgimento de novas epidemias. 

 
 
Ciclos 

Destaca-se nessa lógica o caráter cíclico de 

fatores econômicos e sociais, considerando os 

ciclos e expansão e retração da riqueza e 

pobreza. 

 
 
Possibilidades infinitas 

Crença do “tudo é possível”, que influencia no 

comportamento do consumidor e os 

investimentos se ampliam acima da 

expectativa 

 Atores que se movem para influenciar o 
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O cavaleiro solitário sistema, e quando dois destes atores se 

relacionam, provocam conflitos, e a relação 
passa a ser de vencedores e perdedores 

 
 
Minha geração 

 

Influência que uma cultura pode exercer sobre 

a sociedade. 

Fonte: Peter Schwartz (2003a) 
 
 

Segundo Schwartz, o desafio desta etapa é reconhecer o enredo mais 

adequado para representar a dinâmica da situação do sistema estudado. O enredo 

deve ligar os elementos do sistema. (SCHWARTZ, 2003a). 

A lógica dos cenários é representada por uma matriz das forças mais 

relevantes, contendo os enredos selecionados. Os comportamentos das forças são 

descritos com base no seu histórico do passado, considerando que não é necessário 

atender a todas as possibilidades de futuro possíveis. 

 
2º FASE – Oficinas de Criatividade (Oficinas do Futuro) 

 
 

As oficinas tem a finalidade de identificar as tendências básicas de futuro. 

A etapa de oficinas de criatividade visa a discussão e consolidação dos 

produtos elaborados nas etapas anteriores, e elaborar a base qualitativa da descrição 

dos cenários futuros. 

A realização das oficinas é motivada pelos seguintes fatores: 

a) Garantir a participação plena dos diversos atores políticos e sociais no 

processo de políticas públicas, considerando as dinâmicas territoriais; 

b) Construir cenários futuros que permitam atender as necessidades e 

objetivos do maior número de atores sociais, partindo da premissa que todo 

ato administrativo tem que atender aos interesses do “público”, da 

“sociedade”. 

 
Estrutura das oficinas 

 
 

As oficinas podem ser adaptadas conforme a disponibilidade de recursos 

técnicos e financeiros das instituições que compõem o Grupo Gestor, podendo 
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ocorrer de forma presencial ou virtual, e organizadas por temas específicos de 

resíduos sólidos. Como proposta metodológica a oficina deve considerar as 

seguintes etapas: 

 
Etapa preparatória da oficina 

 
 

a) Definição dos atores políticos e sociais participantes da oficina conforme a 

etapa de identificação dos stakeholders; 

b) Definição das datas e locais onde ocorrerão as oficinas; 

c) Convite aos participantes das oficinas; 

d) Planejar a organização das oficinas por temas de resíduos sólidos 

conforme a PNRS; 

e) Levantar as informações e dados a serem disponibilizados; 

f) Elaborar as questões norteadoras da oficina; 

g) Definição do moderador e relator. 
 
 

Durante a oficina 
 
 

a) Apresentação da dinâmica; 

b) Exposição do assunto; 

c) Consolidação da discussão. 
 
 

Análise dos resultados das oficinas 
 
 

As informações levantadas na oficina serão analisadas de forma qualitativa, 

por meio da descrição sobre a percepção dos fenômenos provenientes das 

realidades e experiências dos participantes. 

 
4º Etapa – Descrição dos cenários futuros 
Esta etapa é baseada no método de Peter Schwartz 

 
 

Estabelecida a lógica de cenários, avança para o detalhamento dos cenários. 

Esta etapa metodológica tem a tarefa de combinar a identificação das forças motrizes 
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e incertezas com a evolução da trajetória de futuro, bem como, de representar as 

tendências de futuro. A descrição dos cenários será realizada por meio do método 

narrativo, compreendido pela ênfase de transformar a reflexão em ação, e no 

entendimento dos melhores caminhos possíveis, tanto da dinâmica das variáveis 

quanto do comportamento dos atores políticos e sociais. 

 
Esta etapa está organizada em duas fases: 

 

1º FASE: Estudo histórico da situação dos resíduos sólidos 
 
 

Esta fase busca a reflexão das questões institucionais, políticas e sociais que 

levaram à situação do presente, de como será o futuro e quais mudanças serão 

necessárias. Parte-se da premissa que compreender o passado pode ajudar a 

construir o futuro, e permite assim a reconstrução dos acontecimentos. 

O estudo histórico, como ferramenta metodológica, está estruturado em: 
 
 

Organizacional 
 
 

Estabelecer ao longo de um período de tempo o contexto histórico da forma 

como ocorreu o desenvolvimento das instituições públicas e privadas por meio das 

diferentes fontes de dados, documentos arquivados e registros pertinentes ao 

planejamento. 

 
Social 

 
 

O conhecimento histórico social permite compreender que os eventos nas 

sociedades são contínuos e descontínuos, na qual ocorrem diversas transformações. 

Esta questão metodológica parte da premissa que os sujeitos sociais 

estabelecem relações e atuam como força motriz, e que seu lugar nas políticas 

pública só é referendado quando participa do seu processo de elaboração e 
implementação. 

O levantamento das informações para compor o estudo social deve ser 

realizada pela consulta aos jornais, imprensa periódica, e portais de notícias. A 
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análise deve considerar a falta de isenção dos órgãos de comunicação, que em 

algumas situações, pode ser utilizada como ferramenta de controle e influência na 

vida social, e que, o discurso não cria o mundo, mas proporciona múltiplos 

significados a partir dos diversos interesses. 

Assim, serão compreendidas as disputas políticas, o jogo de poder, e os 

interesses operados como mecanismo de fundamentação de um modelo de 

sociedade. 
A descrição dos cenários deve conter: 

1) Persuasão: O conteúdo deve ser compreensível e verossímil. Para tanto é 

fundamental o embasamento teórico e análise de dados; 

2) Correspondência: O documento deve contemplar os relatos dos participantes 

e todos os materiais produzidos, como por exemplo, entrevistas transcritas e 

resultados das oficinas; 

3) Coerência: O texto deve atender a narrativa em todas as suas 

particularidades: (i) objetivo da narrativa; (ii) local onde ocorre as ações; (iii) 

temas analisados; 

4) Prático e objetivo: A narrativa deve ser pragmática e subsidiar a base de 

trabalhos futuros. 

 
5º Etapa – Definição das estratégias (Forças de mudança) 

Planejamento das estratégias por meio da investigação social 

A abordagem social enfatiza as relações do homem com o meio ambiente e o 

contexto sócio-histórico. O entendimento das relações sociais possibilita as bases do 

desenvolvimento. 

 
Esta fase metodológica baseia-se na perspectiva ominilética 

 

“A perspectiva omnilética parte do princípio de que todo e 

qualquer fenômeno humano e social pode ser compreendido (e 

desafiado) a partir do reconhecimento das relações, ao mesmo tempo 

dialéticas e complexas, das três grandes dimensões nas quais 
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manifestamos nossa existência pessoal, coletiva e institucional: a das 

culturas, políticas e práticas. A dimensão das culturas refere-se a 

valores que temos e justificativas que damos para explicar o mundo. A 

das políticas faz referência não apenas às conhecidas políticas 

públicas, como também abrange toda intenção expressa que tem por 

objetivo orientar e organizar ações. Políticas refletem decisões tomadas 

e geralmente implicam em planos de ação. A das práticas refere-se às 

práticas e ações pessoais e sociais propriamente ditas, a o quê e como 

fazemos as coisas.” (SANTIAGO e SANTOS, 2015, p. 487). 

 
“o modo de pensarmos as contradições da realidade, o modo de 

compreendermos a realidade como essencialmente contraditória e em 

permanente transformação” (KONDER, 1981, p. 7). 

 
Destaca-se esta fase do planejamento por promover ações que possibilitem o 

deslocamento das deficiências para as potencialidades dos stakeholders e de outros 

atores políticos e sociais. 

A investigação social está organizada em entrevista coletiva realizada pelo 

Grupo Gestor, e estruturada em três dimensões: (i) culturas; (ii) políticas; (iii) práticas; 

eixos norteadores de observação; e, indicadores, conforme Quadro 20. 

 
Quadro 20. Caracterização da estrutura do questionário para a investigação social 

 

Dimensões Eixos Norteadores Questões 

 
 

Culturas 
(valores e aspectos éticos) 

 
Construindo a coletividade 

A busca pela coletividade 

traz mais benefícios aos 

cidadãos? 

Estabelecendo valores 

participativos 

As mudanças são realizadas 

com os princípios 

participativos? 

Políticas 
(atos decisórios que precisam 

estar delimitados) 

Construindo estratégias para 

políticas públicas abrangentes e 

includentes para o conjunto da 

sociedade 

Os diferentes atores sociais 

se sentem contemplados 

pelo PERS-SP? 
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Práticas 
(como devemos agir para 

transformar a realidade?) 

Elaborando o planejamento/ 

cenários de resíduos sólidos com 

diferentes atores sociais 

Existe a possibilidade de 

envolver diversos atores 

sociais na elaboração do 

PERS-SP? 

Fonte: Autor 
 
 

Cada dimensão apresenta um conjunto de eixos norteadores, que por sua vez, 

estabelece um conjunto de indicadores e subsidiam as questões a serem discutidas 

nas entrevistas coletivas. 

 
Definição das estratégias 

 
As estratégias representam as ações necessárias para alcançar os objetivos 

e resultados, e nos estudos prospectivos normativos os cenários futuros são os 

desejados e passam a ser o propósito a ser atendido. O processo de planejamento 

deve permitir que as estratégias sejam eficazes, e que os atores políticos e sociais 

devem agir em direção à construção deste futuro. 

O PERS-SP deve ser revisado a cada quatro anos, e os cenários também 

carecem de atualizações, com a finalidade de incorporar novas tendências e eliminar 

futuros que se tornam menos possíveis de ocorrer. 

A definição das estratégias deve considerar não só a maior eficácia do sistema 

existente, mas também as mudanças pretendidas por meio das ações estabelecidas. 

Com base na descrição dos cenários e na investigação social, será aplicado o 

método Delphi, que visa o consenso e evita decisões unilaterais, à medida que o 

método se apoia nas visões de um grupo multidisciplinar de especialistas. 

 
5.3.2.2. Implementação dos Cenários 

 
 

6º Etapa – Pactuação das estratégias com os stakeholders 
 
 

Após a descrição dos cenários e definição das estratégias, o Grupo Gestor 

deverá promover as medidas necessárias para implementação das ações previstas, 

tais como: aquisição de bens e estabelecer as parcerias por meio da pactuação com 
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stakeholders. 

O propósito desta etapa consiste em: (i) favorecer a consolidação e 

aprimoramento da implementação das estratégias definidas no planejamento da 

política de resíduos sólidos; (ii) promover a integração sistêmica das ações de forma 

contínua; (iii) fortalecer a participação dos atores políticos e sociais e nas interações 

entre os stakeholders. 

Entende-se que as estratégias pactuadas de maneira compartilhada com os 

diversos atores sociais estabelecem vínculos mais estreitos com as instituições do 

governo e potencializa as políticas públicas. 

A pactuação será de responsabilidade do Grupo Gestor e deve ocorrer em 

cinco instâncias: 

1º instância: Órgãos do Governo Estadual; 

2º instância: Municípios do território do estado; 

3º instância: Setor privado; 

4º instância: Universidades e institutos de pesquisa; e, 

5º instância: Entidades do terceiro setor. 

 
A pactuação dar-se-á por meio de reuniões bilaterais entre o Grupo Gestor e 

os stakeholders mapeados e organizados nas instâncias. As reuniões serão 

orientadas pelas seguintes questões: 
(i) Nivelar as expectativas sobre as estratégias; 

(ii) Levantar o posicionamento individual sobre os aspectos relevantes das 

estratégias estabelecidas na construção de cenários; 

(iii) Elaborar uma matriz FOFA, com a finalidade de identificar as forças, 

fraquezas, oportunidades e ameaças relacionadas ao planejamento de 

cenários futuros; 

(iv) Definir as ações necessárias que permitam que as estratégias sejam 

efetivadas. 

 
7º Etapa – Avaliação e Monitoramento das estratégias 

 
O monitoramento tem a finalidade de avaliar se as estratégias do 

planejamento da política de resíduos sólidos estão, ao longo de sua implementação, 
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produzindo efeito transformador sobre a realidade. Pode-se considerar esta etapa 

como “vigilância externa estratégica”. 

Este método prospectivo adota os cenários futuros como “o objetivo” a ser 

alcançado pelas metas e ações estabelecidas no PERS-SP. O monitoramento dos 

cenários futuros representa a avaliação da implementação da política pública de 

resíduos sólidos sob diversas perspectivas – orçamentária; financeiras; 

organizacional; avaliação dos impactos da política pública; metas e ações, e; 

indicadores. Desta forma, o monitoramento está organizado em três dimensões: 

(i) Econômica 
As questões econômicas voltadas às políticas públicas constituem-se pelo 

conjunto de ações orientadas para contemplar determinados objetivos, estabelecidos 

no processo de planejamento. O PERS-SP deve contemplar os recursos necessários 

para efetivar as estratégias e tornar o cenário desejado em realizável. 

A política econômica para atender a política de resíduos sólidos pode ser 

organizada em duas dimensões: 

 
(a) Investimento: Alocação de recursos orçamentários do tesouro e previsto 

no Plano Plurianual (PPA); criação de linhas de crédito dos fundos de 

investimento do Estado, como por exemplo, o Desenvolve SP, FEHIDRO 

e FECOP; contratação de pessoal e infraestrutura necessária para atender 

a todos os públicos alvo da política de resíduos sólidos; contratação de 

serviços necessários. 

A fim de garantir que os recursos financeiros estão sendo executados, o 

monitoramento dos investimentos econômicos deve ser realizado pelos 

órgãos de controle, como por exemplo, TCE e Ministério Público (MP); pela 

Secretaria da Fazenda e Planejamento, responsável pela gestão financeira, 

planejamento e controle da execução orçamentária da administração 

estadual; como também, pelo controle social. 

O indicador para monitorar esta etapa é representado pela seguinte 

fórmula: 

Indicador de investimento = Investimento (I) ) = Tesouro + outras fontes/ 

recursos aplicados (RA) 
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(b) Política tributária: Os tributos de natureza fiscal exercem a função de 

arrecadar recursos para o tesouro do Estado, enquanto que os de natureza 

extrafiscal disciplinam e fomentam setores de interesse da política de resíduos 

sólidos. Pode exercer o papel de polícia administrativa para determinadas 

condutas que impactam o meio ambiente. 

O monitoramento deve ser realizado pelo Grupo Gestor por meio do 

levantamento das necessidades de políticas tributárias, e na criação de um 

grupo de negociação e acompanhamento junto aos conselhos fiscais Nacional 

e Estadual. 

O indicador de monitoramento pode ser representado por: Indicador 

tributário = Normas tributárias necessárias/ normas tributárias existentes. 

 
(ii) Organizacional - Monitorar as organizações e as instituições públicas 

promove o direito que todo cidadão possui e amplia o acesso às 

informações públicas. Para tanto, esta fase tem como premissa de garantir 

o direito ao acesso à informação, conforme estabelecido na Lei nº. 

12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação – LAI), por meio de indicadores 

de transparência. 

Esta fase também contempla “as entidades privadas sem fins lucrativos que 

recebam, para realização de ações de interesse público, recursos públicos 

diretamente do orçamento ou mediante subvenções sociais, contrato de gestão, 

termo de parceria, convênios, acordo, ajustes ou outros instrumentos congêneres” 

(art. 2º da Lei 12.527/2011). 

Esta ferramenta fomenta o controle social, à medida que: (i) assegura a 

participação dos cidadãos sobre as ações da administração pública; (ii) garante 

direitos econômicos e políticos; (iii) favorece a implementação de políticas públicas e 

o combate a corrupção; (iv) avalia as contratações públicas e os investimentos 

realizados; (v) retifica equívocos do passado, a partir do conhecimento da sociedade 

sobre os eventos que ocorreram. 

Para monitorar esta fase, propõe-se um portal de transparência com as 

informações e dados da política de resíduos sólidos. 

 
(iii) Indicadores – Verificar se os resultados estão atendidos, e avaliar a 
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situação da gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos. Para esta fase 

o monitoramento está estruturado em: 

 
a) Conhecimento do problema: Acompanhar a evolução das 

informações que compõe a etapa de diagnóstico, e sistematiza-las em 

bancos de dados. 

Atualizar de forma permanente os dados originários de fontes 

primárias, de pesquisas, como as informações secundárias. Esta 

dinâmica subsidiará as revisões das estratégias. 

b) Execução da política: Será realizada pela Secretaria Executiva por 

meio de avaliações da execução das ações prevista no processo de 

planejamento e, submeter a análise ao Grupo Gestor sempre que os 

cronogramas acordados com os stakeholders não estiverem atendidos. 

 
Portanto, deverá ser estabelecida uma dinâmica de monitoramento, com 

rotinas de acompanhamento da execução das ações; e, elaborar anualmente 

relatório de monitoramento baseado nos indicadores e no posicionamento dos 

stakeholders, conforme Quadro 21. 

 
Quadro 21. Relatório de monitoramento dos Cenários Futuros. 

 

Item do relatório Descrição 

Nome da ação 
Representar a ação específica para o 

atendimento dos cenários desejados; 

Dimensão da ação (econômica, 
organizacional, indicadores) 

Definir em qual dimensão aquela ação está 

enquadrada 

Responsável Especificar o responsável pela ação 

Ajustes realizados 
Especificar os ajustes realizados e as motivações 

que os justificam 

Resultados alcançados 
Descrever os resultados alcançados e a 

perspectiva de atender a estratégia estabelecida 

Desafios verificados 
Apontar quais são os desafios existentes para 

atender aos objetivos 

Novas informações sobre a ação 
Inserir informações que julgar importantes para a 

execução da ação. 
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O Quadro 22 apresenta a sistematização do roteiro metodológico para 

construção de cenários futuros para a política pública de resíduos sólidos, de 

filosofia prospectiva, e a Figura 11 representa o fluxo do procedimento metodológico. 

 
Quadro 22. Sistematização do roteiro metodológico proposto na dissertação 

 

Nº Etapas Descrição 

1 Criação do Grupo Gestor 
Estabelecer a governança para construção de 

cenários futuros 

 
2 

Diagnóstico estrutural do 
sistema 

 
Stakeholders/ Força motriz e incertezas 

 
3 

Evolução das trajetórias de 
futuro 

 
Seleção da lógica de cenários/ Oficinas de criatividade 

4 Descrição dos cenários Processo narrativo 

5 Definição das estratégias Investigação social / Delphi 

6 Implementação dos cenários Pactuação com os Stakeholders 

 
7 

 
Monitoramento 

 
Monitoramento contínuo do investimento, das 
organizações e dos indicadores 

Fonte: Autor 
 
 

Figura 11. Fluxo metodológico da construção de cenários futuros para o planejamento da política de 

resíduos sólidos do Estado de São Paulo 

 
 
 
 
 
 
 
 

4. Descrição dos 
Cenários 

 
Processo narrativo  

 

7. Monitoramento 
 

Investimento, 
organizacional, 

indicadores 

5. Definição das 
estratégias 

 
Investigação social 

/ Delphi 

6. Implementação 
dos cenários 

 
Pactuação com os 

Stakeholders 

3. Evolução das 
trajetórias de futuro 

 
Seleção da lógica de 

cenários 
 

Oficinas de 
criatividade 

2. Diagnóstico 
estrutural do 

sistema 
 

Stakeholders 
 

Força motriz e 
incertezas 

1. Criação do grupo 
gestor 

 
Colegiado tripartite 
(Estado, municípios, 

sociedade civil) 
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6. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 
 

A dissertação apresentada aborda os aspectos que permeiam o planejamento 

da política de resíduos sólidos com o estudo de caso do Estado de São Paulo, e 

focaliza na etapa de construção de cenários futuros. A partir da fundamentação 

teórica este trabalho aprofunda o contexto de políticas públicas, a relação dos atores 

políticos e socias, dentre outros temas importantes; realiza um estudo comparativo 

entre os métodos de construção de cenários; consulta especialistas para 

compreender o sistema de resíduos sólidos, bem como, identificar as fragilidades e 

dificuldades na elaboração de planos. 

A lacuna norteadora da dissertação refere-se à vulnerabilidade do uso das 

ferramentas de cenários futuros PERS-SP, mas os resultados apresentados 

apontaram outros gaps, e o mais importante deles é a ausência de etapas de 

natureza participativa no processo de elaboração do Plano e nas ferramentas 

utilizadas. 

Esta pesquisa fornece reflexões não abordadas no âmbito da elaboração do 

PERS-SP que são fundamentais para a efetivação de ações de gestão e 

gerenciamento dos resíduos sólidos, e aponta a importância da participação social e 

dos municípios no processo de elaboração e execução de políticas públicas 

estaduais. 

Diversas políticas ambientais são estruturadas em colegiados e conselhos 

gestores de caráter consultivo e deliberativo, e são formados por representantes dos 

governos e da sociedade civil organizada. Destaca-se a Política de Recursos 

Hídricos (lei nº 7.663/91), que tem como um dos seus princípios. 

 
“gerenciamento descentralizado, participativo e integrado, sem 

dissociação dos aspectos quantitativos e qualitativos e das fases 

meteórica, superficial e subterrânea do ciclo hidrológico”; (artigo 3º). 

 
Outra política para servir de modelo é a gestão das unidades de conservação, 

lei nº 9.985/2000, que institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da 

Natureza – SNUC, que orienta os processos participativos em mais de um ponto: 

 
“Quando existir um conjunto de unidades de conservação de 
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categorias diferentes ou não, próximas, justapostas ou sobrepostas, e 

outras áreas protegidas públicas ou privadas, constituindo um 

mosaico, a gestão do conjunto deverá ser feita de forma integrada 
e participativa, considerando-se os seus distintos objetivos de 

conservação, de forma a compatibilizar a presença da biodiversidade, 

a valorização da socio diversidade e o desenvolvimento sustentável no 

contexto regional” (art. 26) 

 
“A Reserva da Biosfera é um modelo, adotado internacionalmente, de 

gestão integrada, participativa e sustentável dos recursos naturais, 

com os objetivos básicos de preservação da diversidade biológica, o 

desenvolvimento de atividades de pesquisa, o monitoramento 

ambiental, a educação ambiental, o desenvolvimento sustentável e a 

melhoria da qualidade de vida das populações”. (art. 41) 

 
“uma ou várias zonas de transição, sem limites rígidos, onde o processo 

de ocupação e o manejo dos recursos naturais são planejados e 
conduzidos de modo participativo e em bases sustentáveis.”. (art. 

41. § 1º, parágrafo III) 
 
 

A política de resíduos sólidos do estado de São Paulo, lei nº 12.300/2006, 

também traz princípios de participação social. 

“Artigo. 2º. São princípios da Política Estadual de Resíduos Sólidos: 

“I - a visão sistêmica na gestão dos resíduos sólidos que leve em consideração 

as variáveis ambientais, sociais, culturais, econômicas, tecnológicas e de saúde; 

II – a gestão integrada e compartilhada dos resíduos sólidos por meio da 

articulação entre o Poder Público, iniciativa privada e demais segmentos da 

sociedade civil. 

O artigo 3º apresenta os objetivos, e dentre eles destaca-se: “promover a 

gestão integrada e compartilhada de resíduos sólidos, apoiando a concepção, 

implementação e gerenciamento dos sistemas de resíduos sólidos com participação 

social e sustentabilidade.” 

O art. 10. da PNRS “incumbe ao Distrito Federal e aos Municípios a gestão integrada 

dos resíduos sólidos gerados nos respectivos territórios, sem prejuízo das 

competências de controle e fiscalização dos órgãos federais e estaduais do Sisnama, 
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do SNVS e do Suasa, bem como da responsabilidade do gerador pelo gerenciamento 

de resíduos. Somado-se a isso, destaca-se o art. 11.  que incumbe aos Estados:  

I - promover a integração da organização, do planejamento e da execução das funções 

públicas de interesse comum relacionadas à gestão dos resíduos sólidos nas regiões 

metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões, nos termos da lei 

complementar estadual prevista no § 3º do art. 25 da Constituição Federal;  

II - controlar e fiscalizar as atividades dos geradores sujeitas a licenciamento ambiental 

pelo órgão estadual do Sisnama.  

Parágrafo único.  A atuação do Estado na forma do caput deve apoiar e priorizar as 

iniciativas do Município de soluções consorciadas ou compartilhadas entre 2 (dois) ou 

mais Municípios.” (BRASIL, 2010). 

A partir do decreto nº 54.645/2009, que regulamenta a política estadual de 

resíduos sólidos, cria-se a Comissão Estadual de Gestão de Resíduos Sólidos, 

composta apenas por membros de órgãos de Estado, e dentre suas atribuições, 

cooperar, participar e elaborar o Plano de Resíduos Sólidos do Estado, excluindo 

assim, o papel da sociedade na sua formulação e execução, contrariando os 

princípios e objetivos da própria norma. 

Pode-se concluir com resultados da dissertação que a Governança da 

elaboração e implementação do PERS-SP está restrita ao Poder Público Estadual. 

Neste contexto há maior necessidade da participação dos municípios e da sociedade 

civil na elaboração e implementação do plano estadual de resíduos sólidos.  

Em relação à construção de cenários futuros, os métodos e ferramentas 

existentes utilizam dentre suas etapas a consulta à especialistas e são voltadas à 

maior eficiência de empresas. Logo, seu uso em políticas públicas exige novas 

premissas, adaptações de passos metodológicos e, sobretudo, a inclusão de 

instrumentos efetivos de controle social, tanto na sua concepção quanto execução. 

Destaca-se também a investigação sobre o processo de elaborar os planos de gestão 

de resíduos sólidos, as informações e os critérios relevantes para um planejamento 

efetivo, abordados no grupo focal. Conclui-se que as ferramentas de construção de 

cenários devem possuir linguagem acessível; de uso rápido; baixo custo; envolver 

diversos atores políticos e social; oriente ações estratégias de políticas públicas; e, 

permita que o controle social possa exercer sua função de monitorar da 

administração pública. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao.htm#art25%C2%A73
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Quanto aos aspectos de planejamento discutidos no GF, destacam-se: (i) a 

necessidade dos planos abordarem aspectos culturais; (ii) a necessidade de criar 

novos indicadores e aprimorar os existentes de modo a contemplar todo o sistema de 

resíduos sólidos; (iii) a construção de cenários é classificada como uma das etapas 

mais difíceis na elaboração dos planos de gestão de resíduos sólidos; (iv) atenção ao 

tempo de elaboração dos planos, à medida que um método pode não ser aplicado por 

não atender os prazos institucionais, das mudanças políticas, e de contrato. 

 
Nessa direção, espera-se que o trabalho possa contribuir para que: 

 
 

1. O processo de construção de cenários futuros possa ser efetivo para a 

sociedade; 

2. A administração pública tenha ferramentas de construção de cenários futuros 

para o planejamento ambiental; 

3. Os diferentes atores sociais possam participar da elaboração de planos de 

gestão de resíduos sólidos, e não apenas em processos de consulta e 

audiência pública; 

4. As instabilidades políticas e alternância da gestão pública não prejudiquem o 

planejamento a longo prazo, por meio da maior participação e controle social; 

5. Novas formas de trabalho possam ser implementadas no planejamento de 

resíduos sólidos; 

Assim, o produto final do estudo é um roteiro metodológico de construção de 

cenários futuros para atender ao planejamento da política de resíduos sólidos, 

reconhecendo a fragilidade das informações disponíveis, a complexidade do jogo 

entre atores políticos e sociais e a dificuldade na aplicação de ferramentas de 

planejamento pelos atores do sistema. 

Ressalta-se que o planejamento é um processo dinâmico e, apenas uma 

combinação adequada de metodologias e ferramentas, com seu contínuo processo 

de aprimoramento poderá ser capaz de subsidiar de forma adequada a construção 

de cenários futuros e outras demandas da própria política. Somando-se a isso, o uso 

de ferramentas quantitativas podem complementar as qualitativas no processo de 

planejamento dos planos de resíduos sólidos de todos os entes da fedaração.  

Os responsáveis pela elaboração de um bom plano de gestão de resíduos sólidos 
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precisam estabelecer estratégias que tragam avanços para a política e, 

consequentemente, promovam a prevenção e o controle da poluição, a proteção e 

recuperação da qualidade do meio ambiente e da saúde pública, assegurando assim, 

o uso adequado dos recursos ambientais. 

Por fim, conclui-se que o estudo realizado orienta mudanças no processo de 

planejamento e, sua plena execução garante o direito da sociedade, com seus 

diversos atores, de participar de forma mais abrangente e aplicada, da definição de 

estratégias da política pública de resíduos sólidos, de estar envolvida com a 

implementação da mesma e com o seu monitoramento contínuo. 

 
6.1 RECOMENDAÇÕES FUTURAS 

 
 

Com o levantamento realizado na pesquisa foram identificadas oportunidades 

para novos estudos conforme descrito a seguir. Estas sugestões de pesquisa, foram 

baseadas nas fragilidades de planejamento do sistema de resíduos sólidos. 

1. Desenvolver ferramentas que aprimorem o diagnóstico da situação dos 

resíduos sólidos, como por exemplo, estudos gravimétricos e análise dos 

fatores que promovem o aumento da geração dos resíduos; 

2. Desenvolver uma ferramenta para monitorar as variáveis econômicas, 

políticas, sociais, ambientais, tecnológicas e educacionais no âmbito da 

política de resíduos sólidos; 

3. Investigar mecanismos de educação ambiental que promovam o controle 

social e garantam a participação da população na elaboração dos planos 

de gestão de resíduos sólidos; 

4. Investigar a relação de força entre os atores políticos e sociais envolvidos 

na política de resíduos sólidos, e mecanismos para equalizar as diferenças 

entre eles no processo de tomada de decisão. 

Assim, recomenda-se que a Governança da política de resíduos sólidos no 

Estado de São Paulo ocorra por meio da inclusão de diferentes atores sociais em 

todos os processos, bem como, que o planejamento seja compreendido como 

instrumento de gestão fundamental para reconstruir a realidade e oferecer um futuro 

melhor para a sustentabilidade social e ambiental. 

Considerando que não foi possível aplicar a metodologia de estudos prospectivos 



161  

proposta nesta dissertação, em função de que: (i) a primeira revisão do PERS-SP foi 

concluída em 2020 e, a próxima, deverá iniciar em 2023; (ii) a limitação de tempo para 

desenvolvimento do mestrado; recomenda-se que o produto desta dissertação seja 

aplicado, em oportunidade futura, adequada ao momento da política pública, e possa 

ser aprimorado à medida que outros atores poderão conhecê-lo e aplicá-lo. 



162  

7. REFERÊNCIAS 
 

AGUM, R. et al. Políticas Públicas: Conceitos e Análise em Revisão. Revista 

Agenda Política | Vol.3. n.2. jul-dez, 2015. 

 
ALCILINO, A. L. Foresight para políticas de CT&I com desenvolvimento 
sustentável: estudo de caso Brasil. Tese de doutorado apresentado ao 

departamento de Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo. São 

Paulo, 2006. 

 
ALMEIDA, L. A.; GOMES, R. C. Atores, Recursos e Interesses na Formulação da 
Política Nacional de Resíduos Sólidos. Administração Pública e Gestão Social, 

10(3), jul-set, 2018. p. 161-169. DOI: http://dx.doi.org/10.21118/apgs.v10i3.1558. 

 
BERGER, G. Revue Prospective, n.1, 1958. Tradução: Nathália Kneipp, outubro 

2004. Parcerias estratégicas. n. 19. dez, 2004, p. 1-7. 

 
BERGER, G. Phénoménologie du temps et prospective. Paris: PUF, 1964. 

 

BÖRJESON, L., HÖJER, M., DREBORG, K., EKVALL, T. & FINNVEDEN, G. 

Scenario types and techniques: towards a user’s guide. Futures, 2006. 38(7), 

723-739. 

 
BRASIL. Lei no 9.433, de 8 de janeiro de 1997. Institui a Política Nacional de 

Recursos Hídricos e cria o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos 

Hídricos. Brasília, DF, 1997. 

 
BRASIL. Lei no 9.795, de 27 de abril de 1999. Institui a Política Nacional de 

Educação Ambiental e dá outras providências. Brasília, DF, 1999. 

 
BRASIL. Lei nº 11.107, de 6 de abril de 2005. Dispõe sobre normas gerais de 

contratação de consórcios públicos e dá outras providências. Brasília, DF, 2005. 

http://dx.doi.org/10.21118/apgs.v10i3.1558


163  

BRASIL. Presidência da República. Núcleo de Assuntos Estratégicos. Projeto Brasil 
3 Tempos: estudos prospectivos. Brasília: NAE/PR, 2006. (Cadernos NAE, n. 6). 

 
BRASIL. Lei 11.445 de 5 de janeiro. 2007. Estabelece diretrizes nacionais para o 

saneamento básico; altera as Leis nos 6.766, de 19 de dezembro de 1979, 8.036, de 

11 de maio de 1990, 8.666, de 21 de junho de 1993, 8.987, de 13 de fevereiro de 

1995; revoga a Lei no 6.528, de 11 de maio de 1978; e dá outras providências. 

Publicado no DOU de 8/1/2007. 

 
BRASIL. Lei nº 12.305 de 02 de agosto de 2010. Institui a Política Nacional de 

Resíduos Sólidos. Brasília, 2010. D.O.U. de 03/08/2010, p. 2. 

 
BUARQUE, S. C. Metodologia e técnicas de construção de cenários globais e 
regionais. Texto para discussão nº 939. IPEA – Instituto de Pesquisa Econômica 

Aplicada. Brasilia, fevereiro, 2003. 75 p. 

 
CANDEAS, A. Há um pensamento estratégico para o Brasil? RBPO, Brasília, v. 4, n. 2, 

p. 207-234, 2014. 

 
CETESB. Inventário Estadual de Resíduos Sólidos Urbanos. Disponível em: 

<https://cetesb.sp.gov.br/residuossolidos/residuos-solidos/residuos-urbanos- saude- 

construcao-civil/publicacoes-e-relatorios/>. Acesso em: 09 de mar de 2020. 

 
CETESB. Histórico. 2022. Disponível em: https://cetesb.sp.gov.br/historico/. Acesso 

em: 15 de jan. de 2022. 

 
CLEFOS, A.; BEGA, D. The last representative of great mathematicians. 
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor, 1-3 aprilie 2020, 

Chișinău, Republica Moldova, p. 348 – 351. 

 
COTA, T. et al. Indicadores socioambientais como instrumento de gestão de 
território fluvial: comunidade de Rolim de Moura do Guaporé-RO GOT, n.º 17 – 

Revista de Geografia e Ordenamento do Território – junho, 2019. 



164  

CRISTO, C.M.P.N. Prospectiva estratégica: instrumento para a construção do 
futuro e para a elaboração de políticas públicas. Revista do Serviço Público Ano 

54. n.1. jan-mar, 2003. 

 

COELHO, G. M. et al. Prospecção de tecnologias de futuro: métodos, técnicas 
e abordagens. Apostila Mestrado Profissional Política Ciência e Tecnologia e 

Inovação em Saúde, 2009. 

 
DANIELE, P. et al. Foreword: special issue “euro 2019: games in economics, 
finance and biology”. Journal of Dynamics and Games ©American Institute of 

Mathematical Sciences. V. 8, n. 2, April 2021. doi:10.3934/jdg.2021016. 

 
DENHARDT, R.B; DENHARDT, J.V. The New Public Service: Serving Rather than 
Steering. Public Administration Review. V. 60, n. 6. nov-dec, 2000. 

 
DUARTE, I. G. O Código Sanitário Estadual de 1918 e a Epidemia de Gripe 
Espanhola. Cadernos de História da Ciência – Instituto Butantan – vol. 1. jan-jul, 

2009. 

 
DYE, T. R.Understanding Public Policy. Englewood Cliffs: N.J.: Prentice Hall, 

1984. 

 
EASTON, D. A Framework for Political Analysis. Englewood Cliffs: Prentice Hall, 

1965. 

 
FERREIRA. M.B.M.; SALLES. A.O.T. Política Ambiental Brasileira: Análise 
histórico-institucionalista das principais abordagens estratégicas. Revista de 

Economia, v. 43, n. 2 (ano 40), mai.-ago, 2016. 

 
FIDALGO, E. C. C. Critérios para a análise de métodos e indicadores ambientais 
usados na etapa de diagnóstico de planejamentos ambientais/ Elaine Cristina 

Cardoso Fidalgo. Tese (doutorado) -Universidade Estadual de Campinas, Faculdade 

de Engenharia Agrícola. -- Campinas, SP: [s.n.], 2003. 

 



165  

FUNDAÇÃO SISTEMA ESTADUAL DE ANÁLISE DE DADOS (SEADE) – Portal de 
Estatística do Estado de São Paulo. Sistema SEADE de projeções populacionais. 

Disponivel em: http://produtos.seade.gov.br/produtos/projpop/ Acesso em: 10 de mar 

de 2020. 

 
GALLAGHER, P. A.; RHODES, C. A.; DARLING, S. M. Parents as professionals in 
early intervention: a parent educator model. Topics in early childhood special 

education, v. 24, n. 1, p. 5-13, 2004. 

 
GARSON, G. D. Statnotes: Topics in Multivariate Analysis, 2009. 

 

GOUNARIDIS, D; CHORIANOPOULOS, I; KOUKOULAS, S. Exploring prospective 
urban growth trends under different economic outlooks and land-use planning 
scenarios: The case of Athens. Applied Geography 90, 2018. p. 134–144. 

 
GODET, M. Manual de Prospectiva Estratégica: da Antecipação à Acção. 

Colecção “Gestão & Inovação”, Série “Macrotendências”, Nº1, Lisboa: Publicações 

Dom Quixote, 1993. 

 
GODET, M.; ROUBELAT, F. Creating the future: the use and misuse of scenarios. 

Long Range Planning, 29 (2): 164-17, 1996. 

 
GODET, M. A caixa de ferramentas da prospectiva estratégica – problemas e 
métodos. Trad. J. Dias e P. Ramalhete. Cadernos do Centro de Estudos de 

Prospectiva e Estratégia, Lisboa, 2000. [Tradução do Caderno n. 5 do LIPS de 1997]. 

 
GODET, M. Creating Futures Scenario Planning as a Strategic Management 
Tool. 369 p. Foresight, vol. 2, n° 1, feb, 2000. 

 
GOYAL et al. John Nash and the Organization of Stroke Care. American Journal of 

Neuroradiology. February 2018, 39 (2) 217-218; DOI: 

https://doi.org/10.3174/ajnr.A5481. 

 
GRUMBACH, R.J.S. Cenários prospectivos: como construir um futuro melhor – 

3.ed. Rio de Janeiro; Editora FGV, 2005. 

http://produtos.seade.gov.br/produtos/projpop/


166  

 
 

HARDIN, G. The tragedy of the commons. Science, 162, 1243-1248, 1968. 
 

HOWLETT, M.; RAMESH, M.; PERL, A. Política Pública: seus ciclos e 
subsistemas – uma análise de políticas públicas a partir das relações Estado e 
Sociedade. Rio de Janeiro: Elsevier, 2013. 

 
HUERTAS, F. O método PES: entrevista com Matus. São Paulo: Fundap, 1996. 

 

INSTITUO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA (IPEA). Metodologia de processos 
prospectivos aplicada ao planejamento estratégico para desenvolvimento 
sustentável de apls de base mineral: experiência do arranjo produtivo de 
cerâmica vermelha do norte goiano. Boletim regional, urbano e ambiental | 10 | jul. 

– dez, 2014. 
 

INSTITUO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA (IPEA); Associação 

Nacional dos Servidores da Carreira de Planejamento e Orçamento. 2017. Brasil 2035 
– Cenários para o desenvolvimento. Brasília : Ipea : Assecor, 2017. 320p. 

 

JESUS W. L. A; TEIXEIRA C.F. Planejamento governamental em saúde no estado 
da Bahia, Brasil: atores políticos, jogo social e aprendizado institucional. 
Ciência & Saúde Coletiva, 19(9), 2014. 

 
JORGE, A; MONEDERO, C. El método de escenarios en la construcción de un modelo 
de gestión de la transición hacia la sustentabilidad del municipio Caroní, estado Bolívar, 
Venezuela. Terra nueva etapa, XXXIII, 54, 2017, p. 13 – 50. 

 
JUNIOR, A. L; OLIVEIRA, L. C. V; KILIMNIK, Z.M. O planejamento de cenários 
como aprendizado. Future Studies Research Journal. São Paulo, v.2, n.1, pp 03 – 

32, jan-jun, 2010. 

 
KANAANE, R. et al. Gestão Pública: Planejamento, Processos, Sistema de 
Informação e Pessoas. São Paulo-SP, Atlas, 2010. 



167  

KOLLOCK, P. Social dilemmas: the anatomy of cooperation. Annual Review of 

Sociology. 24, 183-214. 1998. 

 
KONDER, L. O que é dialética? Rio de Janeiro: Brasiliense, 1981. 

 

LINDBLOM, C. E.The Science of Muddling Through, Public Administration Review. 

v. 19, n.. 2, 1959. p 79-88. 

 
MACROPLAN – PROSPECTIVA E ESTRATÉGIA. Construção de cenários e 
prospecção de futuros – material didático para treinamento. Rio de Janeiro: jul., 

1996. 

 
MAIELLO, A.; BRITTO, A. L. N. P.; VALLE, T. F. Implementação da 
Política Nacional de Resíduos Sólidos. Revista de Administração Pública, v. 52, n. 

1, p. 24-51, 2018. 

 
MALHEIROS, T. F.; PHILIPPI JR., A.; COUTINHO, S. M. V. Agenda 21 nacional 
e indicadores de desenvolvimento sustentável: contexto brasileiro. Revista 

Saúde e Sociedade, São Paulo, v. 17, n. 1, p. 7-20, mar, 2008. 

 
MARCIAL, E. C; GUMBACH, R. J. S. Cenários prospectivos: como construir um 
futuro melhor – 5º ed. ver. Ampl. – Rio de Janeiro: Editora FGV, 2008. 2208 p – 

(Coleção FGV Negócios). 

 
MARQUES, E. Prospec: Modelo de Geração de Cenários em Planejamento 
Estratégico, Rio de Janeiro, 1988. 

 
MATOS, F. Comunicação Pública. Batatais, SP : Claretiano, 2013. 

 

MELO, L. A. et al. Estudo de cenários para o gerenciamento dos resíduos sólidos 
urbanos de Curitiba. Eng. Sanit.   Ambient., Rio   de   Janeiro, v.   14, n.   4, p. 551- 

558, dez, 2009. 

 
MILES, I., & KEENAN, M. Overview of methods used in foresight. Proceedings 



168  

of the Technology Foresight for Organizers Training Course.. Ankara, Turkey, 

2003. 

 
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL (MDR). Sistema Nacional de 
Informações sobre Saneamento (SNIS). Disponível em: 

<http://www.snis.gov.br/>. Acesso em: 09 de mar de 2020. 
 

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE (MMA). Sistema Nacional de Informações 
sobre a Gestão dos Resíduos Sólidos (SINIR). Disponível em: https://sinir.gov.br/. 

Acesso em: 09 de mar de 2020. 

 
MORGAN, D. L. Focus group as qualitative research. Newbury Park, CA: Sage 

Publications, 1997. 

 
MOTA, A. R. S; SILVA, N. M. Instrumentos legais e políticas públicas para gestão 
de resíduos sólidos no Brasil, Revista Observatorio de la Economía 

Latinoamericana, Brasil, 2016. 

 
MUCCHIELLI, R. L’observation psychologique et psychosociologique: 
Connaissance du problème. Librairies Techniques, 1974. 

 
NIEMEIJER, D.; GROOT, R. S. Framing environmental indicators: moving from 
causal chains to causal networks. Environment, Development and Sustainability, 

v. 10, n. 1, p. 89-106, 2006. 

 
NUNES, Richard et al (eds.). Guia Prático de Prospectiva Regional em Portugal. 

 

Luxemburgo: Comissão Europeia. 2002. 
Disponível   em: 

https://publications.europa.eu/resource/cellar/1e4d9750-508b-428c-81c0- 

6deadeb5947a.0001.02/DOC_1. Acesso em: 12 de maio de 2020. 

 
ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS (ONU). Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS) – Agenda 2030. Disponível em: 

https://nacoesunidas.org/pos2015/agenda2030/. Acesso em: 22 de maio de 2020. 

http://www.snis.gov.br/
https://publications.europa.eu/resource/cellar/1e4d9750-508b-428c-81c0-6deadeb5947a.0001.02/DOC_1
https://publications.europa.eu/resource/cellar/1e4d9750-508b-428c-81c0-6deadeb5947a.0001.02/DOC_1
https://publications.europa.eu/resource/cellar/1e4d9750-508b-428c-81c0-6deadeb5947a.0001.02/DOC_1
https://publications.europa.eu/resource/cellar/1e4d9750-508b-428c-81c0-6deadeb5947a.0001.02/DOC_1
https://publications.europa.eu/resource/cellar/1e4d9750-508b-428c-81c0-6deadeb5947a.0001.02/DOC_1
https://publications.europa.eu/resource/cellar/1e4d9750-508b-428c-81c0-6deadeb5947a.0001.02/DOC_1
https://nacoesunidas.org/pos2015/agenda2030/


169  

 
 

PEREIRA, M.M; DANTAS, M.J.P. Aplicação da modelagem e simulação nos 
sistemas de filas m/m/s- entendendo a natureza da simulação. Revista Produção 

Online, Florianópolis, SC, v. 17, n. 1, p. 49-75, jan./mar, 2017. Disponível em: 

https://producaoonline.org.br/rpo/article/view/2360/1494. Acesso em: 19 de set de 2020. 

 
PORTER, M. E. Estratégia competitiva: técnicas para análise de indústrias e da 
concorrência. Rio de Janeiro: Campus, 3 ed, 1986. 

 
PORTER, M. E. Vantagem Competititva: criando e sustentando um desempenho 
superior. Rio de Janeiro: Campus. 7 ed, 1992. 

 
PORTER, M. E. What is strategy. Harvard Business Review, v. 74, n. 6, p. 61-78, 

nov-dec., 1996. 

 
PORTER, A. et al. Technology futures analysis: toward integration of the field 
and new methods. Technological Forecasting & Social Change, v. 71, n. 3, p. 

287- 303, mar. 2004. 

 
QUALMAN, A. Note on Atores analisys. 1997. Disponível em: 

http://www.acdicida.gc.ca/INET/IMAGES.NSF/vLUImages/CapacityDevelopme 

nt/$file/1997-11TKAnalysis.pdf.. Acesso em 03 de outubro de 2007. 

 
 

RATCLIFFE, J; KRAWCZYKM, E. Imagineering city futures: The use of 
prospective through scenarios in urban planning. Futures 43, 2011. P. 642–653. 

 
REIS, D; FRIEDE, R; LOPES, F.H.P. Politica nacional de residuos solidos (Lei nº 
12.305/2010) e educacao ambiental. Revista Interdisciplinar de Direito Faculdade 

de Direito de Valença. v. 14, n. 1, pp.99-111 jan.-jun, 2017. 

 
REIS, D.R; VINCENZI, T.B; PUPO, F.P .Técnicas de Prospecção: Um Estudo 
Comparativo. Rev. adm. contemp. [online]. 2016, vol.20, n.2 [cited 2020-04-02], 

pp.135-153. https://doi.org/10.1590/1982-7849rac2016140016. 

http://www.acdicida.gc.ca/INET/IMAGES.NSF/vLUImages/CapacityDevelopme


170  

REZENDE. F. C. Por que Reformas Administrativas Falham? Rev. Bras. Ci. Soc. 

vol.17 no. 50. São Paulo, 2002. 

 
RUTHES, S; SILVA, C.L. O uso de estudos prospectivos na análise de políticas 
públicas: uma análise bibliométrica. XVI Congreso Latino-Iberoamericano de 

Gestão da Tecnologia. Porto Alegre, out, 2015. 

 
SANTIAGO, M. C; SANTOS, M. P. Planejamento de Estratégias para o Processo 
de Inclusão: desafios em questão. Educação & Realidade, Porto Alegre, v. 40, n. 

2, p. 485-502, abr-jun., 2015. 

 
SAMPAIO, J; JUNIOR, J.L.S. Análise das políticas públicas: uma proposta 
metodológica para estudo no campo da prevenção da AIDS. Revista Braileira 

de.Saúde Materna Infantil. Recife. 6(3): 335-346. Jul-set, 2006. 

 
SANTOS, M.C.M. A responsabilidade compartilhada na Política Nacional de 
Resíduos Sólidos: uma análise da eficácia das disposições relativas ao 
consumidor. Revista Direito Ambiental e sociedade, v. 5, n. 1, 2015 (p. 248-276). 

 
SÃO PAULO (Estado). Lei nº 12.300 de 16 de março de 2006. Política Estadual de 

Resíduos Sólidos. São Paulo, 2006. D.O. de 17/03/2006, seção I, p. 1/2. 

 
SÃO PAULO (Estado). Secretaria do Meio Ambiente / Coordenadoria de 

Planejamento Ambiental. Projeto Ambiental Estratégico. Cenários Ambientais 2020. 

Coordenação Casemiro Tércio dos Reis Lima Carvalho e Renato Rosenberg - São 

Paulo : SMA/CPLA, 2009. 150p. 

 
SÃO PAULO (Estado). Secretaria do Meio Ambiente. Análise e planejamento de 
políticas públicas no Sistema Ambiental Paulista [recurso eletrônico]: desafios, 

resultados e recomendações / Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo, 

Coordenadoria de Planejamento Ambiental; autores Natasha Fayer Calegario 

Bagdonas ... [et al.]; organização Natasha Fayer Calegario Bagdonas. — São Paulo : 

SMA, 2012. 130 p. : il. color. 



171  

SÃO PAULO (Estado). Secretaria do Meio Ambiente. Plano de resíduos sólidos do 
estado de São Paulo [recurso eletrônico] / Secretaria do Meio Ambiente do Estado 

de São Paulo, Coordenadoria de Planejamento Ambiental, CETESB; Autores André 

Luiz Fernandes Simas ... [et al.]; Organizadores André Luiz Fernandes Simas, Zuleica 

Maria de Lisboa Perez. – 1a ed. – São Paulo: SMA, 2014. 350 p. 

 
SÃO PAULO (Estado). Resolução SIMA nº 12, de 23 de fevereiro de 2019. Institui 

o Comitê de Integração de Resíduos Sólidos. São Paulo, 2019. D.O de 23/02/2019, 

seção I, p. 34/35. 

 
SÃO PAULO (Estado). Plano de resíduos sólidos do estado de São Paulo 2020 
[recurso eletrônico] / Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente; Autores André 

Luiz Fernandes Simas ... [et al.] ; Organizadores André Luiz Fernandes Simas ... [et 

al.] ; Coordenação Gil Kuchembuck Scatena ... [et al.] ; Colaboradores Adriano 

Ambrósio Nogueira de Sá ... [et al.]. – 1.ed. – São Paulo: Secretaria de Infraestrutura 

e Meio Ambiente, 2020. 1 arquivo de texto (277 p.) : il. color., PDF ; 33,5 MB. 

 
SARDENBERG, R. M. Os rumos do Brasil até o ano 2020. São Paulo: CIEE, 1998. 

 

SARGUT, G.; MCGRATH, R. G. Learning to live with complexity. Harvard 

businessreview. 89(9), 68–76, 136, 2011. 

 
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE (SIMA). Índice de 
Gestão de Resíduos Sólidos (IGR). Disponível em: 

<https://www.infraestruturameioambiente.sp.gov.br/cpla/residuos-solidos/indice- de- 

gestao-de-residuos-igr/>. Acesso em: 10 de mar de 2020. 

 
SCHOEMAKER, P. J. H. Scenario planning: a tool for strategic thinking. MIT 

Sloan Management Review, Winter, 36,2, 1995. 

 
SCHWARTZ, P. The art of long view. planning for the future in uncertain world. 

New York: Doubleday, 1996. 

 
SCHWARTZ, P. A arte da visão de longo prazo: planejando o futuro em um 

http://www.infraestruturameioambiente.sp.gov.br/cpla/residuos-solidos/indice-
http://www.infraestruturameioambiente.sp.gov.br/cpla/residuos-solidos/indice-


172  

mundo de incertezas (2a ed.) 2003a. São Paulo: Best Seller. 

SCHWARTZ, P. Cenários: as Surpresas Inevitáveis. 2003b. Ed. Campus. 

SILVA, C.L.; BASSI, N.S.S. O uso de estudos prospectivos no processo de 
políticas públicas. Pol. Públ., São Luís, v.15, n.2, p. 315- 325, jul./dez. 2011. 

 

SIMAS, A.L.F; PHILIPPI Jr., A ; GÜNTHER, W. M. R ; REIS, T. E. V . Matriz de 
indicadores para subsidiar elaboração de cenários futuros na perspectiva do 
plano de gestão dos resíduos sólidos do estado de São Paulo. In: 31º Congresso 

Brasileiro de Engenharia Sanitária e Ambiental (ABES), Curitiba. Anais do 31º 

Congresso Brasileiro de Engenharia Sanitária e Ambiental (ABES), 2021a. 

 
SIMAS, A.L.F; LESSA, D.S.A. Diretrizes para Implementação da Política de Resíduos 
Sólidos no Estado de São Paulo. IN: FILHO, J.V.M; MIRANDA, F.R (Org). Instrumentos 
de políticas públicas de resíduos sólidos: resumos expandidos a partir do protocolo 
entre a Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente e a Universidade Católica de 
Santos, 2021b. 96 p. 

 
SOUZA. C. Políticas Públicas: Conceitos, Tipologias e Sub-Áreas. Trabalho 

elaborado para a Fundação Luís Eduardo Magalhães, dez, 2002. 

 
SOUZA, C. A. Introdução Políticas Públicas: uma revisão da literatura. 

Sociologias, Porto Alegre, ano 8, n. 16, jul-dez, 2006, p. 20-45. 

 
STANTON, J. M. Galton, Pearson, and the peas: A brief history of linear 
regression for statistics instructors”. Journal of Statistical Education, 9,3. 2001. 

Disponível em: 

http://www.amstat.org/publications/JSE/v9n3/stanton.html. Acesso em: 19 de set de 

2020. 

 
TABERNERO, C. ARENAS, A. BRIONES, E. Experiência previa y eficácia grupal 
percibida ante dilemas sociales. PSICOLOGIA, Vol. XXI (1), 2007, Edições Colibri, 

Lisboa, p. 83-104. 

 

http://lattes.cnpq.br/1811135903991874
http://www.amstat.org/publications/JSE/v9n3/stanton.html


173  

 
TEIXEIRA, I. Histórico dos grandes eventos e perspectiva de governança global. IN: 

Klabin, Israel (org.). Vinte cinco mais vinte cinco: Sustentabilidade – O Estado da Arte. Rio de 

Janeiro, Andrea Jacobsson Estúdio. 2019. 279p. 
 

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO (TCESP). Painel de 

Resíduos Sólidos. Disponível em: 

<https://painel.tce.sp.gov.br/pentaho/api/repos/%3Apublic%3ApainelSolidos%3 

ApainelSolidos.wcdf/generatedContent?userid=anony&password=zero>. 

Acesso em: 09 de mar de 2020. 
 

TUNES, E.; SIMÃO, L. M. Sobre análise do relato verbal. Psicologia USP, São 

Paulo, v. 9, n. 1, p. 303-324, 1998. 

 
XIANG, W. Envisioning alternative futures of socio‑ecological practice: 
navigating an uncertain world with a compass of scenarios. Socio-Ecological 

Practice Research. 2020. 2:297–299. Disponível em: ttps://doi.org/10.1007/s42532- 

020-00063-2. Acesso em: 16/06/2021. 

 
YIN, R. K. Estudo de caso: planejamento e métodos. 5º. ed. Porto Alegre: 

Bookman, 2015. 


	ANDRÉ LUIZ FERNANDES SIMAS
	ANDRÉ LUIZ FERNANDES SIMAS
	DEDICATÓRIA
	AGRADECIMENTOS
	RESUMO
	ABSTRACT
	LISTA DE ILUSTRAÇÕES
	LISTA DE QUADROS
	LISTA DE TABELAS
	LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS
	SUMÁRIO
	2. OBJETIVO GERAL
	2.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
	2.2 PREMISSAS
	2.3 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO
	3. REFERENCIAL TEÓRICO
	3.1.1 POLÍTICA PÚBLICA: CONTEXTUALIZAÇÃO
	3.2 ATORES POLÍTICOS E JOGO SOCIAL
	3.3 POLÍTICA NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS
	3.4 HISTÓRICO DA POLÍTICA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO ESTADO DE SÃO PAULO
	3.4.1 Aspectos legais
	3.4.2 Programas, projetos e ações
	3.5 ESTUDOS PROSPECTIVOS REALIZADOS EM POLÍTICAS PÚBLICAS NO BRASIL
	3.6 CENÁRIOS E MÉTODOS PROSPECTIVOS
	3.7 INDICADORES DO PERS-SP VOLTADOS PARA ESTUDOS PROSPECTIVOS
	4. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
	4.1 ESTUDO DE CASO: PLANEJAMENTO DA POLÍTICA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO ESTADO DE SÃO PAULO
	4.2 ESTUDO COMPARATIVO ENTRE MÉTODOS PROSPECTIVOS
	4.3 CRITÉRIOS DE PLANEJAMENTO PARA CONSTRUÇÃO DE CENÁRIOS FUTUROS - MÉTODO GRUPO FOCAL (GF)
	4.3.2.3 Planejamento do GF
	4.3.2.4 Condução do GF
	4.3.2.4 Análise dos dados
	4.4 PROPOSIÇÃO METODOLÓGICA DE ESTUDOS PROSPECTIVOS PARA POLÍTICA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO ESTADO DE SÃO PAULO
	5. RESULTADOS E DISCUSSÕES
	5.1.1 Contexto legal
	5.1.2 Contexto Político-Institucional
	Decreto nº 57.071, de 20 de junho de 2011:
	Decreto nº 62.229, de 24 de outubro de 2016:
	Decreto nº 64.621, de 29 de novembro de 2019:
	5.1.3 Histórico do processo de elaboração do PERS-SP
	5.1.4 Atores políticos e sociais
	5.1.4.2 Revisão do PERS-SP (2020)
	5.1.5 Dinâmica do jogo no processo de formulação e de decisão do PERS-SP
	5.1.6 Facilidades, dificuldades e aprendizado institucional
	5.1.7 Período de elaboração do PERS-SP
	5.2. ESTUDO COMPARATIVO ENTRE MÉTODOS PROSPECTIVOS Principais métodos de construção de cenários prospectivos
	5.2.1 Método de cenários de Michel Godet
	5.2.1.1 Etapa 1 - Delimitação do sistema
	5.2.1.2 - Etapa 2 - Análise estrutural do sistema e do ambiente
	Fase1 - Identificação das variáveis do sistema
	Fase 2- Análise das Estratégias dos Atores
	5.2.1.3 Etapa 3. Seleção das condicionantes de futuro
	5.2.1.4 Etapa 4 - Geração de cenários – análise morfológica
	5.2.1.5 Etapa 5 - Teste de consistência
	5.2.1.6 Etapa 6 - Opções estratégicas e planos de monitoração estratégica
	5.2.2. Método de cenário industriais de Michael Porter
	5.2.2.1 Etapa 1 - Propósito de estudo e histórico da situação atual
	5.2.2.2 Etapa 2 - Identificação das incertezas críticas
	5.2.2.3 Etapa 3 - Comportamento futuro das variáveis
	Etapa 4 - Análise de Cenários e consistência
	5.2.2.5 Etapa 5 – Concorrência
	5.2.2.6 Etapa 6 - Elaboração das histórias de cenários
	5.2.2.7 Etapa 7 - Elaboração das Estratégicas competitivas
	5.2.3 Método de cenários de Peter Schwartz
	5.2.3.1 Etapa 1 - Identificação da questão principal
	5.2.3.2 Etapa 2 - Identificação dos fatores chaves (análise do ambiente externo)
	5.2.3.3 Etapa 3 - Identificação das Forças Motrizes (variáveis de tendências)
	5.2.3.4 Etapa 4 - Hierarquização por importância a incerteza
	5.2.3.4 Etapa 5 - Seleção da lógica dos Cenários
	5.2.3.6 Etapa 6 - Descrição dos Cenários
	5.2.3.7 Etapa 7- Análise das implicações e opções
	5.2.3.8 Etapa 8 - Seleção de Indicadores e sinalizadores principais
	5.2.4 Método de cenários de Paul Schoemaker
	5.2.4.1 Etapa 1 - Definir o escopo e o período da análise
	5.2.4.2 Etapa 2 - Identificar os maiores e principais stakeholders
	5.2.4.3 Etapa 3 - Identificar as tendências básicas
	5.2.4.4 Etapa 4 - Identificar as incertezas chaves
	5.2.4.5 Etapa 5 - Construir cenários iniciais
	5.2.4.6 Etapa 6 - Verificar consistência e plausibilidade
	5.2.4.7 Etapa 7 - Desenvolver cenários de aprendizagem
	5.2.4.8 Etapa 8 - Identificar necessidades de pesquisa
	5.2.4.9 Etapa 9 - Desenvolver modelos quantitativos
	5.2.4.10 Etapa 10 - Evoluir para cenários de decisão
	5.2.5 Método de cenários de Raul Grumbach
	5.2.5.1. Etapa 1. Identificação do sistema
	5.2.5.2 Etapa 2. Diagnóstico estratégico
	5.2.5.3 Etapa 3. Visão estratégica
	Visão do presente
	Visão de futuro, simulação e gestão do futuro
	Avaliação de medidas e gestão de resistência
	5.2.5.4 Etapa 4. Consolidação
	5.2.5 Considerações sobre os métodos
	5.3  CRITÉRIOS DE PLANEJAMENTO PARA CONSTRUÇÃO DE CENÁRIOS FUTUROS - MÉTODO GRUPO FOCAL (GF)
	a) Custo operacional das ferramentas de planejamento
	b) Amplitude e profundidade da participação dos especialistas
	c) Uso de indicadores no planejamento (existência, relevância, confiabilidade, disponibilidade e séries históricas)
	d) Número de pessoas necessárias no processo de planejamento
	e) Facilidade de interpretação, uso e aplicação do método de planejamento
	f) Tempo de elaboração do método de planejamento
	Resultados do grupo focal
	5.4 PRODUTO FINAL: MÉTODO DE CONSTRUÇÃO DE CENÁRIOS FUTUROS PARA A POLÍTICA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO ESTADO DE SÃO PAULO
	5.3.1 Diretrizes da proposição metodológica
	5.3.2 Características gerais da proposição metodológica
	5.3.2 Etapas metodológicas
	5.3.2.1. Construção de Cenários para o Planejamento da Política de Resíduos Sólidos do Estado de São Paulo
	2º Etapa – Diagnóstico estrutural do sistema
	Identificação dos stakeholders
	Categorizar as partes interessadas em grupos
	2º FASE – Identificação das Forças motrizes e incertezas críticas
	3º Etapa - Evolução das trajetórias de futuro
	2º FASE – Oficinas de Criatividade (Oficinas do Futuro)
	Estrutura das oficinas
	Etapa preparatória da oficina
	Durante a oficina
	Análise dos resultados das oficinas
	4º Etapa – Descrição dos cenários futuros
	Organizacional
	Social
	5º Etapa – Definição das estratégias (Forças de mudança) Planejamento das estratégias por meio da investigação social
	Definição das estratégias
	5.3.2.2. Implementação dos Cenários
	7º Etapa – Avaliação e Monitoramento das estratégias
	(i) Econômica
	6. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES
	6.1 RECOMENDAÇÕES FUTURAS
	7. REFERÊNCIAS

