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 Grandes desafios que enfrentamos                      
são complexos!  

Todos nós enfrentamos e enfrentaremos de forma cada vez 
mais intensa alguns dos desafios abaixo, que contém vários 
problemas complexos: 

● Recuperação econômica pós-pandemia; 

● Desenvolvimento econômico ambientalmente 
insustentável; 

● Mudanças climáticas com ocorrência de eventos 
extremos de prejuízos incalculáveis; 

● Desigualdades sociais extremas e crescentes que 
afetam a economia e a democracia; 

● Discriminação social, racial e de gênero estrutural; 

● Extremismo e radicalismo político com impacto na 
estabilidade democrática e crescimento do 
autoritarismo; 

● Infodemia de desinformação nos meios digitais com 
impacto em saúde, democracia, economia e convivência 
social; 

● Fluxos migratórios descontrolados e desesperados; 

● Corrupção generalizada com redução de recursos 
escassos essenciais; 

● Obsolescência do trabalho via inovação tecnológica 
acelerada; 

● Violência urbana; 

● Epidemias e pandemias com impactos sistêmicos em 
todos setores. 
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Não somos capazes de enfrentar esses problemas sem uma 
visão sistêmica da realidade.   

Um mundo econômica, ambiental e socialmente mais justo, 
equitativo e sustentável requer que um número cada vez 
maior de líderes seja capaz de  

 

  decifrar a complexidade da realidade     

 modelar sistemas complexos e   

 desenvolver estratégias com real potencial de 
impacto em nível sistêmico.  

 

Não dispomos de competências inatas, nem de educação 
formal em escala para realizar os passos acima, mas 
podemos e precisamos urgentemente aprendê-las.  

O Instituto Tecnologia e Equidade (IT&E) desenvolveu 
uma Metodologia que combina o aprimoramento de 
competências para a formação de pensadores sistêmico 
com a intervenção em sistemas complexos. Veja um 
exemplo de Mapa Sistêmico na página 8.  

Nosso objetivo é que seja imediatamente acessível e útil 
a gestores privados, públicos e do terceiro setor e todas 
as lideranças interessadas em enfrentar temas e desafios 
complexos!  
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 COMPETÊNCIAS DO PENSADOR SISTÊMICO   

1. Compreensão básica de complexidade (10 conceitos 
iniciais) 

i. Sistema 

ii. Complexidade 

iii. Sistema complexo 

iv. Estrutura de um sistema complexo 

v. Fronteiras de um sistema 

vi. Não-linearidade 

vii. Ciclos de retroalimentação ou feedback 

viii. Auto-organização 

ix. Comportamento de um sistema 

x. Sistemas agrupados em múltiplas escalas e níveis 

2. Visão ampliada (capacidade de enxergar de longe ou do 
alto uma situação) 

3. Identificação de padrões temporais (observar 
situações e enxergar os padrões ao longo do tempo) 

4. Pensamento operacional (entender os componentes e 
partes da realidade) 

5. Pensamento causal-recursivo (compreender relações de 
causa e efeito entre componentes de sistemas) 

6. Modelagem de sistemas complexos (aplicar técnicas 
de visualização de sistemas complexos) 

7. (auto)Exame de modelos mentais (ponderar o quanto 
modelos mentais estão interferindo no processo de 
modelagem)  

8. Conforto na ambiguidade e incerteza (Controlar a 
tensão derivada de se encontrar com ambiguidades e 
incertezas).  
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 METODOLOGIA IT&E DE PENSAMENTO SISTÊMICO 
 



 

 6 

Quadro-resumo das 3 etapas da Metodologia  

ETAPAS OBJETIVOS DE FORMA RESUMIDA 

1 

Desenvolver 
Mapas 
Sistêmicos 
- Passos 1 a 4 -  

O produto desta etapa é desenvolver um ou mais 
mapas sistêmico que permitirá melhor 
compreensão do problema complexo que se 
pretende resolver. Com o(s) mapa(s), é possível 
visualizar a complexidade envolvida nesse 
problema, ou seja, enxergar graficamente, de 
forma simplificada, o sistema que envolve o 
problema.  

2 

Recomendar 
Propostas de 
Alavancagem 
Sistêmica 
- Passos 5 a 7 - 

O produto desta etapa é um conjunto de 
propostas para transformar o sistema. Como 
base, usamos uma tipologia de intervenções, 
adaptada da Donella Meadows, chamada de 
“Pontos de Alavancagem Sistêmica”.  

3 

Catalisar 
Transformações 
Sistêmicas 
- Passos 8 a 10 - 

Nesta etapa, como produtos, temos planos 
elaborados a partir dos insights extraídos do(s) 
mapa(s) sistêmico e do conjunto de propostas 
de pontos de alavancagem. Esses planos 
englobarão um mapeamento de stakeholders, 
estratégias para redesenhar o sistema e ações 
(protótipos e pilotos) para estimular iniciativas 
com potencial de catalisar transformações no 
sistema. Também desenhar estratégias de 
aprendizagem para facilitar a ampliação de 
ações no futuro.  

 

  



 

 7 

Quadro-resumo dos 10 passos da Metodologia  

PASSOS OBJETIVOS DE FORMA RESUMIDA 

1 Definir o problema 
complexo 

Definir da forma mais precisa que for possível qual 
é o problema complexo que se deseja enfrentar.  

2 Estudar o problema 
complexo 

Aprofundar o conhecimento sobre o problema 
complexo e eventualmente refinar ou revisar a 
definição feita no passo 1. 

3 
Identificar a 
dinâmica do sistema 
complexo 

Identificar como o sistema se comporta, por meio 
da análise de suas variáveis e como elas mudaram 
ao longo do tempo.  

4 Modelar o sistema 
complexo 

Compreender a complexidade do sistema por meio 
de representações gráficas, tais como diagrama de 
ciclo causal e diagrama de estoque e fluxos. 

5 
Identificar 
comportamentos 
disfuncionais 

Entender quais comportamentos dentro do sistema, 
incluindo a identificação de possíveis arquétipos 
de sistemas, são contrários ao seu propósito e 
amplificam o problema.  

6 Propor cenários de 
mudanças 

Formular, com base nos Mapas do Sistema 
(desenvolvido no passo 4) e nos comportamentos 
disfuncionais (passo 5), algumas propostas de 
mudanças no sistema que possam contribuir para 
enfrentar o problema complexo.  

7 

Recomendar 
propostas de 
alavancagem 
sistêmica 

Partindo dos cenários de mudanças do passo 
anterior, identificar propostas de intervenção com 
maior potencial de alavancagem para uma 
transformação sistêmica.  

8 
Mapear atores e 
iniciativas com 
poder 

Identificar os stakeholders (atores e iniciativas) 
que têm poder para influenciar o desenvolvimento 
dos pontos de alavancagem.  

9 
Planejar estratégias 
para redesenhar o 
sistema 

Planejar o desenvolvimento de protótipos e 
pilotos, e o fortalecimento de ações em curso com 
alto potencial para transformar o sistema.  

10 
Implementar 
protótipos e pilotos, 
aprender e escalar.  

Implementar protótipos e pilotos, aprender com 
erros e acertos, refinar o modelo do sistema, os 
cenários de mudanças e as recomendações de 
pontos de alavancagem. Escalar o que apresentar 
os melhores resultados.   
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Diagrama de Ciclos Causais do Sistema Complexo 
“Propaganda Eleitoral na Internet nas Eleições de 2018 no Brasil”

Problema complexo: 
Desinformação 
acelerada pela 
tecnologia em eleições.

Pontos de Alavancagem Sistêmica: Reduzir a força 
dos ciclos que amplificam a desinformação e 
fortalecer os ciclos que controlam a 
desinformação ou amplificam a informação.

* Conteúdos ilegítimos

© 2019 Instituto Tecnologia & Equidade. Todos os direitos reservados.
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Para mais informações sobre como 

aprimorar suas competências de pensador 

sistêmico e metodologia para a intervenção 

em sistemas complexos entre em contato: 

contato@tecnologiaequidade.org.br 

+55 41 998761115 


