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O uso da Inteligência Artificial no Foresight: status e potencialidades 

 
Resumo: O potencial de transformação gerado pela Inteligência Artificial criou expectativas 
de mudanças expressivas em diferentes setores e mercados. Dentre muitas possibilidades de 
aplicação destas tecnologias, este artigo busca aproximar a IA às práticas de foresight, 
conceito associado à gestão estratégica, que, por meio de atividades relacionadas à coleta, 
interpretação e uso de informações, busca possibilitar às empresas a ação antecipada 
oportunidades e ameaças. Optou-se pela realização de uma revisão sistemática de literatura 
para identificação do que já existe atualmente em termos de tecnologias baseadas em IA 
aderentes às atividades de foresight. Como resultados foram identificadas 4 diferentes 
soluções baseadas em processamento de linguagem natural que são aderentes ao processo de 
foresight, especificamente no que tange a busca informacional. Palavras-chave: Inteligência 
Artificial; Foresight 
 
Abstract: The potential of transformation generated by Artificial Intelligence has created 
expectations of significant changes in different sectors and markets. Among the many 
possibilities of application of these technologies, this research brings AI closer to foresight, a 
concept associated with strategic management, which, through activities related to search, 
interpretation, and use of information, seeks to enable companies to anticipate opportunities 
and threats, which is an increasingly necessary capability to the organizations. It was decided 
to carry out a systematic literature review to identify what currently exists in terms of AI-
based technologies adhering to foresight activities. As result, 4 different solutions based on 
natural processing language were identified that are adherent to the foresight process, 
specifically regarding informational search. Keywords: Artificial Intelligence; Foresight 
 
Résumé : Le potentiel de transformation généré par l'Intelligence Artificielle (IA) a créé des 
attentes de changements significatifs dans différents secteurs et marchés. Parmi les 
nombreuses possibilités d'application de ces technologies, cette recherche vise à rapprocher 
l'IA de la prospective, un concept associé à la gestion stratégique qui, à travers des activités 
liées à la recherche, l'interprétation et l'utilisation de l'information, cherche à permettre aux 
entreprises d'anticiper les opportunités et les menaces, ce qui est une capacité de plus en plus 
nécessaire aux organisations. Pour identifier ce qui existe actuellement en termes de 
technologies basées sur l'IA adhérant aux activités de la prospective, une revue systématique 
de la littérature a été menée, à partir de laquelle 4 solutions basées sur le traitement naturel du 
langage ont été identifiées comme étant adhérentes au processus de prospective, surtout en ce 
qui concerne la recherche d'information. Mots-clés : Intelligence Artificielle, foresight 
 
1. Introdução 

O potencial de transformação da Inteligência Artificial (IA) já não deve ser objeto de 

discussão ou questionamento. As tecnologias de IA estão sendo rapidamente globalmente 

adotadas em todos os setores para inovar os modelos operacionais e de negócios - de serviços 

de saúde a imóveis, de finanças ao varejo. Devido aos avanços tecnológicos impulsionados 

pela capacidade de aprendizagem dos algoritmos (Faraj, Pachidi & Sayegh, 2018) e pela 

crescente capacidade de processamento dos computadores (Ferràs-Hernández, 2018), os 

sistemas que utilizam tecnologias de IA estão se tornando eficazes. Isso leva ao seu crescente 
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uso para resolução de problemas de negócios (Davenport & Ronanki 2018). A previsão é de 

que as tecnologias de IA aumentem a produção econômica global em US$ 13 trilhões até 

2029 (Fountaine & Saleh, 2019). O Brasil é o país mais avançado em projetos de Inteligência 

Artificial na região da América Latina, apesar de muito dependente ainda de tecnologias 

provenientes dos Estados Unidos e China para viabilização dos projetos. No Brasil, o 

investimento estimado é de aproximadamente R$ 2,4 bilhões em 2021, aplicados em 

contratação de software, hardware e de serviços de suporte à IA. 

A temática de Inteligência Artificial é abrangente e transversal, envolvendo muitas 

diferentes perspectivas de análise, que, não raro, se sobrepõem. Alguns dos enfoques 

atualmente discutidos de forma mais ampla dentro deste tema são as questões éticas, que 

envolvem os vieses e possíveis efeitos de preconceito e discriminação (Russel, Hauert, 

Altman & Veloso, 2015); os métodos e tecnologias atualmente utilizados (Cohen, 1995); os 

desafios que precisam ser superados para que seja possível uma adoção massiva deste tipo de 

tecnologia (Perc, Ozer & Hojnik; 2019) as perspectivas futuras envolvendo o uso da IA, como 

questões relativas ao futuro do trabalho, à privacidade e gestão dos dados pessoais 

(Makridakis, 2017); as aplicações e setores de aplicação da IA. Este último possivelmente seja 

o tópico mais amplo dentro das perspectivas, considerando a transversalidade da tecnologia 

como um facilitador para que sua aplicação seja possível nos mais diferentes setores como 

medicina diagnóstica, segurança, esportes, entretenimento, educação, direito, medicina 

veterinária, gestão logística, gestão de produtos financeiros entre tantas outras possibilidades 

que foram e vêm sendo exploradas. 

Neste contexto, uma temática abordada há mais de 4 décadas e que ainda se encontra 

desequilibrada é a da interação de inteligência artificial e gestão estratégica (Keding, 2020), 

que se configura pelo efetivo uso de técnicas e tecnologias de IA para que os benefícios 

percebidos da utilização da IA possam ser incorporados aos processos de gestão estratégica. 

Uma ramificação dentro do campo da gestão estratégica que vem ganhando projeção e espaço 

é a do foresight (Buehring & Liedtka, 2018), termo que vem se difundindo rapidamente nos 

últimos anos, associado à realidade de transformações disruptivas na qual as organizações 

encontram-se inseridas, gerando necessidade de antecipação às oportunidades e ameaças 

provenientes desse novo cenário. 

O processo de foresight, apesar da projeção, ainda apresenta baixa adoção e aplicação 

formal nas organizações, sendo observada a realização de práticas associadas ao conceito de 

maneira individual e informal pelos executivos (Borges, 2021). Em parte, essa situação se 
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explica pela dificuldade das organizações em manter equipes dedicadas ao foresight de forma 

sistemática (Barnard-Wheels, 2017) e pela influência da abordagem individual do foresight e 

dos vieses cognitivos no valor percebido a processos formais (Borges, 2021). Adicionalmente, 

pelo fato do foresight ser um processo basicamente humano, percebe-se que algumas dessas 

barreiras de sua adoção estão relacionadas à problemática de capacidade limitada no 

tratamento de sinais, ou dados (monitoramento, coleta, tratamento e interpretação), devido à 

grande quantidade de informação do ambiente à qual as organizações são diariamente 

confrontadas. Este tipo de limitação, porém, pode ser suprido pelas potencialidades de 

soluções baseadas em IA, que possuem expressiva capacidade de processamento 

informacional, tanto no que diz respeito a processamento de linguagem natural como no que 

se refere à visão computacional. Essas características da IA associadas à evolução da 

capacidade das máquinas nos últimos anos, eleva a relevância da aproximação destas 

temáticas. 

Dentro desse entendimento, o objetivo desta pesquisa é aproximar os conceitos de 

foresight e de inteligência artificial, buscando compreender o panorama atual da convergência 

entre os temas e identificar as oportunidades de uso e aplicação de tecnologias de Inteligência 

artificial nos processos de foresight. Considerando o caráter exploratório desta investigação, 

foi realizada uma revisão sistemática de literatura para que sejam cumpridos os objetivos 

propostos. Após esta introdução, este artigo está estruturado de forma a apresentar a Revisão 

da Literatura na Seção 2, seguida do enquadramento metodológico na Seção 3. A Seção 4 traz 

os resultados, seguidos da apresentação de conclusões, limitações e sugestão de estudos 

futuros na Seção 5. 

 
2. Revisão de Literatura 

Considerada uma inovação disruptiva, a Inteligência Artificial (IA) tem o potencial para 

viabilizar às empresas uma reestruturação ou redefinição de seus modelos de negócios, 

buscando a sobrevivência, sustentação de suas operações e obtenção de vantagens 

competitivas (Davenport et al. 2020). A IA é entendida como a capacidade de um dispositivo 

cumprir tarefas relacionadas ao processo intelectual dos seres humanos, podendo ser definida 

pelo uso de tecnologias que potencializam a inteligência baseada em máquina e a capacidade 

de computação avançada para imitar as funções "cognitivas" humanas. Diferente de 

tecnologias convencionais, a IA se caracteriza pela aproximação de funções cognitivas 

humanas para pesquisar, analisar e tomar decisões com base em altos volumes de dados 

(Simon, 1995; Silva, 2015; Davenport et al., 2020).  



11º IFBAE  
Congresso do Instituto Franco-Brasileiro de Administração de Empresas 

Colloque de l’Institut Franco Brésilien d’Administration d’Entreprises  

4 
 

De acordo com Fuhrman e Mooney (2021), após décadas desde a primeira publicação 

acerca do tema, as tecnologias de IA finalmente evoluíram para um nível de funcionalidade 

que oferece novos recursos com potencial significativo de criação de valor, com a promessa 

de benefícios significativos em termos de velocidade, qualidade, consistência, escalabilidade e 

custos. Acerca das tecnologias e métodos utilizados no contexto das soluções baseadas em IA, 

são recorrentes os tópicos de Machine learning e o de Deep learning, havendo relação destes 

com os conceitos de redes neurais. Além disso, o processamento de linguagem natural, que se 

refere à análise de texto e linguagem por meio computacional e também a visão 

computacional, trata de análise de imagens através de algoritmos desenvolvidos para tal 

(Falcão, Lopes & Souza, 2022). Considerando essas tecnologias, a IA passa a fornecer 

ferramental para execução e automação de atividades como criação, indexação, 

armazenamento, recuperação e disseminação de informações. Devido à sua transversalidade, 

as tecnologias de IA se aplicam aos mais variados setores, e, com isso, a própria observação 

de seus resultados e principais benefícios precisa ser avaliada de acordo com o contexto.  

Nesta linha, Divino (2021) conduziu um estudo buscando a compreensão dos ganhos 

das empresas em três diferentes setores em decorrência da adoção de soluções de Inteligência 

Artificial. Neste estudo, é possível observar as diferenças em termos de resultados, associadas 

aos diferentes contextos, da mesma forma que é possível traçar as principais similaridades, 

que levam ao entendimento do que seriam os ganhos comuns da adoção da IA sendo estes, a 

velocidade, a qualidade, a redução de custos e a acessibilidade. Em abordagem semelhante, 

Fuhrman e Mooney (2021) analisaram os benefícios obtidos pela adoção da IA em diferentes 

organizações de diferentes segmentos, obtendo como principais resultados a velocidade, 

qualidade, consistência, escalabilidade e redução de custos.  

Diante da realidade iminente de transformações promovidas pela IA, que possibilita a 

automação de muitas facetas dentro do contexto de gestão, faz-se necessária uma melhor 

compreensão sobre sua relevância para a gestão estratégica (Keding, 2020). Cabe o cuidado 

com a diferença existente entre a incorporação da IA nas estratégias organizacionais - que 

consiste em um direcionamento estratégico do uso da IA nos negócios - e o uso da IA na 

gestão estratégica, que se configura pelo efetivo uso de técnicas e tecnologias de IA para que 

benefícios como velocidade, qualidade, redução de custos e acessibilidade possam ser 

incorporados aos processos de gestão estratégica, objeto da presente pesquisa.  

O estabelecimento de convergências entre a inteligência artificial e a gestão estratégica 

organizacional é uma temática que vem há décadas tomando forma, porém, ainda se configura 
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como uma temática desequilibrada, que carece de uma estrutura coerente devido à sua 

multidisciplinaridade (Keding, 2020). Os executivos de negócios e os principais tomadores de 

decisão devem pensar no futuro em suas abordagens para avaliar as oportunidades potenciais 

oferecidas pelas tecnologias de IA e desenvolver o talento e as competências necessárias para 

converter essas oportunidades potenciais em benefícios de negócios reais (Fuhrman & 

Mooney, 2021).  

Discussões acerca do ambiente organizacional, seus riscos e oportunidades, bem como 

formas de se trabalhar estratégias de antecipação do ambiente, vêm sendo pesquisadas desde a 

década de 60, introduzidas pelos estudos seminais de Aguilar (1967) e Ansoff (1975). A 

própria caracterização do ambiente como volátil, incerto, complexo e ambíguo é datada de 

1987 (ref), o que demonstra que a preocupação com as transformações no ambiente externo 

organizacional é assunto recorrente em termos de estratégia 

O conceito de foresight tem suas bases formadas nos estudos acerca do monitoramento 

do ambiente, originalmente cunhado por Aguilar (1967) e vinculado à gestão de sinais fracos 

e ao planejamento estratégico organizacional (Ansoff, 1975). Com o crescimento de tais 

estudos, outros termos foram associados ao conceito original e abrindo espaço para diferentes 

abordagens, dificultando o enquadramento teórico da temática (Rohrbeck, Battistella & 

Huizingh, 2015). Apesar das diferentes “roupagens” que vem adquirindo ao longo dos anos, o 

conceito de foresight já é recorrente na literatura acadêmica relacionada à estratégia 

organizacional, com crescente interesse de pesquisa (Iden, Methlie; Christensen, 2017). Trata-

se de uma prática que teve sua importância elevada à medida que o ambiente externo das 

organizações passava por transformações que causaram impactos diretos nos resultados das 

empresas (Choudhury; Sampler, 1997). Em dado momento suscitou-se a importância de as 

organizações trabalharem de forma proativa, buscando antecipar-se às oportunidades e 

ameaças provenientes do ambiente organizacional (Lesca, 2003; Burt; Wright, 2006).  

No que diz respeito aos métodos utilizados para atingimento de tal objetivo, a 

literatura acadêmica relacionada a foresight ainda é diversa (Soares, Florêncio, Assis, Digolin, 

Gontijo & Canesin, 2019), o que faz com que esse campo ainda precise ser mais bem 

explorado (Rohrbeck, Battistella & Huizingh, 2015). A problemática de exposições repetitivas 

com reduzido aprofundamento sobre o foresight (Soares et al., 2019) evidencia uma temática 

com distintas visões acerca de seu entendimento e operacionalização.  

Identificam-se, porém, convergências de atividades associadas ao processo do 

foresight. Há estudos sobre operacionalização do foresight (Lesca, 2003; Ramírez, Österman 
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& Grönquist, 2013; Schoemaker & Day, 2009) bem como modelos de maturidade do 

processo (Day & Schoemaker, 2005; Hines, Gary, Daheim, & Van Der Laan, 2017; Rohrbeck 

& Kum, 2018; Passini, Janissek-Muniz & Cainelli, 2018; Martini & Janissek-Muniz, 2021), 

evidenciando que ele não se resume à identificação e coleta de sinais fracos, mas também 

análise, criação de sentido e uso dessas informações. Cada uma destas etapas é composta por 

atividades, que, conceitualmente, variam de acordo com a abordagem dos autores e que, 

possivelmente por esse motivo, acabam sendo difundidas de maneira heterogênea na prática 

organizacional. A Tabela 1 sintetiza as etapas do foresight.   
 

Tabela 1 - Síntese de Atividades do Foresight 
 

 Descrição Atividades Aprofundamento 

Bu
sc

a 
In

fo
rm

ac
io

na
l  

 
Práticas que a empresa realiza 
para identificar os fatores que 
impulsionam a mudança no 
ambiente organizacional. O 
objetivo da empresa é identificar 
sinais fracos à frente da 
concorrência para obter uma 
vantagem em termos de lead time 

Atenção  Estado de alerta das organizações a respeito 
das informações que envolvem seu ambiente 
externo 

Percepção Identificação de sinais fracos que geram 
algum insight relativo a possíveis mudanças 
que podem impactar a organização 

Coleta Coleta sistemática de informações pertinentes 
do tipo sinais fracos, de diferentes origens e 
fontes confiáveis 

Organização Classificação, categorização e 
disponibilização das informações coletadas. 

Compartilhamento Criação de um repositório informacional útil 
e acessível a todos 

Se
nt

id
o 

à  
 In

fo
rm

aç
ão

 

 
Práticas através das quais as 
empresas se envolvem em 
compreensão, criação de sentido e 
interpretação das informações. 
Algumas técnicas podem ser 
usadas como análise de cenários, 
mapeamento de dinâmica de 
sistemas e fundição reversa 

Compreensão Entendimento de por que aquele sinal fraco 
foi coletado e pode afetar a organização 

Interpretação Interpretação de um grupo de sinais fracos, 
relacionando-os e buscando entender suas 
possíveis relações 

Criação de Sentido Busca orientar a compreensão e a 
interpretação a um grau mais elevado, onde é 
atribuído um sentido aos sinais fracos 
coletados e seus efeitos conjuntos num 
cenário futuro da organização 

U
so

 d
a 

In
fo

rm
aç

ão
 

Práticas que envolvem o efetivo 
uso dos sinais fracos coletados e 
interpretados, de forma que o 
executivo efetivamente leve em 
consideração essas informações 
em seu processo de tomada de 
decisão 

Tomada de decisões Usar efetivamente as informações 
provenientes do processo de foresight na 
tomada de decisão. 

Consideração Considerar as informações provenientes de 
processos de foresight na tomada de decisão 
estratégica. 

Fonte: Borges (2021) 
 
 

Com base no exposto, observa-se que as soluções baseadas em IA são potencialmente 

aderentes a processos organizacionais e podem ser utilizadas dentro dos processos de 

foresight. A Figura 1 apresenta a matriz elaborada para a presente investigação, que busca 

compreender se, e de que maneira, esses tópicos se encontram na literatura e quais as 

perspectivas futuras acerca do tema. 
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Figura 1 - Matriz IA e Foresight 

 
 

A fim de estabelecer de que maneira essa matriz será investigada, o método utilizado 

na pesquisa é apresentado na seção a seguir.  

 
3. Método 

O trabalho se baseia em uma revisão sistemática de literatura, iniciada pela busca de trabalhos 

científicos em bases específicas, seguida pela análise de resumo e palavras-chave (com a 

exclusão de artigos) e, posteriormente, a leitura completa dos artigos remanescentes. Cada um 

dos passos e seus resultados estão detalhados nesta seção. As buscas foram realizadas tendo 

como base não somente a palavra foresight, mas, também outros termos identificados na 

literatura que se referem às práticas de antecipação vinculadas à gestão estratégica 

organizacional: monitoramento do ambiente, sinais fracos e planejamento de cenários. A 

busca foi realizada no idioma inglês, observando Título, resumo e palavras-chave. Foram 

considerados apenas artigos científicos publicados em periódicos. A Tabela 2 apresenta o 

detalhamento das buscas realizadas.  

Tabela 2 - Detalhamento da Pesquisa 
 

Termos Pesquisados Base Artigos Localizados 
"artificial intelligence" "foresight" Science Direct  16 
"artificial intelligence" "environmental scanning" Science Direct 1 
"artificial intelligence" "scenario planning" Science Direct 1 
“artificial intelligence" "weak signals" Science Direct 1 
Termos Pesquisados Base Artigos Localizados 
"artificial intelligence" "foresight" Scopus  63 
"artificial intelligence" "environmental scanning" Scopus 13 
"artificial intelligence" "scenario planning" Scopus 13 
“artificial intelligence" "weak signals" Scopus 18 
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Após a busca inicial, que resultou em 126 artigos listados, foram identificados 

dezessete artigos duplicados, totalizando, então, 109 artigos para realização da primeira etapa 

da análise. Em seguida, foram avaliados o título, o resumo e as palavras-chave de cada artigo, 

com a finalidade de compreender se o tema de cada trabalho estava alinhado com a proposta 

da presente pesquisa. Considerando que a pesquisa busca identificar formas de uso da IA 

dentro do processo de foresight, foram excluídos 66 artigos, que não tinham essa abordagem. 

A Tabela 3 apresenta os principais motivos para a decisão de exclusão com base nesta análise. 

Restaram, para a terceira etapa de análise, 43 trabalhos. 

 
Tabela 3 - Motivos de Exclusões 
 

Motivo da Exclusão Artigos 
Artigos que não tinham relação estabelecida com a gestão estratégica organizacional 44 
Artigos que discutiam a IA como um dos resultados observados ao observar determinados 
contextos sob as lentes do Foresight 

16 

Temática relacionada à ética e perspectivas futuras sobre ética em IA 3 
Trabalhos que não apresentavam aplicação de IA 2 
Artigo que apresenta as tendências em IA 1 
Total de artigos excluídos 66 

 
 

Por fim, considerando que este trabalho se baseia nas transformações recentes 

relacionadas às tecnologias associadas à IA que estão viabilizando novas soluções aplicadas à 

estratégia, foram considerados os trabalhos escritos na última década, o que resultou na 

exclusão de mais 10 artigos. Desta forma, a lista final de trabalhos que foram analisados nesta 

investigação conta com 33 publicações e está apresentada na Tabela 04. 
 

Tabela 4 - Trabalhos Analisados 
 

N Ano Título Journal 
1 2011 Exploring the future with complexity science: The emerging 

models 
Futures 

2 2012 On-line technological roadmapping as a tool to implement 
foresight results in IT enterprises 

Advances in Intelligent 
and Soft Computing 

3 2012 The rest of me Futures 

4 2012 Weak signals analysis, knowledge management theory and 
systemic socio-cultural transitions 

Futures 

5 2013 Fuzzy logic-based game theory applications in multi-criteria 
decision-making process 

Journal of Intelligent and 
Fuzzy Systems 

6 2013 More applicable environmental scanning systems leveraging  Information Systems and 
e-business management 

7 2013 NEST: A quantitative model for detecting emerging trends using 
a global monitoring expert network and bayesian network 

Futures 

8 2013 The futures of policing: Going beyond the thin blue line Futures 
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N Ano Título Journal 
9 2014 Semantic weak signal tracing Expert Systems with 

Applications 
10 2015 Idea mining for web-based weak signal detection Futures 
11 2015 Sensemaking in Intelligent Health Data Analytics KI - Kunstliche Intelligenz 
12 2016 Computational cognitive assistants for futures studies: Toward 

vision based simulation 
Futures 

13 2017 Wildcards natural and artificial: the combination of a panel of 
experts and Fuzzy TOPSIS 

Foresight 

14 2018 A Managerial Early Warning System at a Smart Factory: An 
Intuitive Decision-making Perspective 

Systems Research and 
Behavioral Science 

15 2018 A systematic literature review of mining weak signals and trends 
for corporate foresight 

Journal of Business 
Economics 

16 2018 Foresight of cyber security threat drivers and affecting 
technologies 

Foresight 

17 2018 Identification of future signal based on the quantitative and 
qualitative text mining: a case study on ethical issues in artificial 
intelligence 

Quality and Quantity 

18 2018 The transformative potential of artificial intelligence Futures 

19 2018 Weak signal detecting of industry convergence using information 
of products and services of global listed companies - focusing on 
growth engine industry in South Korea 

Journal of Open 
Innovation: Technology, 
Market, and Complexity 

20 2019 IBM Scenario Planning Advisor: Plan recognition as AI planning 
in practice 

AI Communications 

21 2019 Peering into the Future of Intelligent Systems: Lessons from the 
SPRING Program 

Research Technology 
Management 

22 2019 The influencing factors of organizational excellence on corporate 
foresight: Artificial intelligence as moderator 

International Journal of 
Recent Technology and 
Engineering 

23 2019 What Machine learning Can Learn from Foresight: A Human-
Centered Approach 

Research Technology 
Management 

24 2020 Advanced text-mining for trend analysis of Russia’s Extractive 
Industries 

Futures 

25 2020 Artificial Intelligence in Innovation: How to Spot Emerging 
Trends and Technologies 

IEEE Transactions on 
Engineering Management 

26 2020 Converging and diverging business model innovation in regional 
intersectoral cooperation - exploring wine industry 4.0 

European Journal of 
Innovation Management 

27 2020 Explicit methods for attribute weighting in multi-attribute 
decision-making: a review study 

Artificial Intelligence 
Review 

28 2020 Improving strategic decision making by the detection of weak 
signals in heterogeneous documents by text mining techniques 

AI Communications 

29 2020 Systematizing heterogeneous expert knowledge, scenarios and 
goals via a goal-reasoning artificial intelligence agent for 
democratic urban land use planning 

Cities 

30 2021 Attending from Foresight: A Novel Attention Mechanism for 
Neural Machine Translation 

IEEE/ACM Transactions 
on Audio Speech and 
Language Processing 

31 2021 Research on Identification of Potential Directions of Artificial 
Intelligence Industry From the Perspective of Weak Signal 

IEEE Transactions on 
Engineering Management 

32 2021 The sixth generation of knowledge management - the headway of 
artificial intelligence 

Journal of International 
Studies 

33 2021 Visual analytics for technology and innovation management: An 
interaction approach for strategic decision making 

Multimedia Tools and 
Applications 

 
 

A terceira etapa desta investigação refere-se à análise dos dados, que foi realizada 

utilizando técnicas de análise de conteúdo (Bardin, 2016), precedida pela leitura de todos os 
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trabalhos e estabelecimento de categorias que foram observadas pelos autores. Os resultados 

obtidos nesta etapa de análise são apresentados na seção a seguir. 

 
4. Resultados 

Esta pesquisa foi realizada com a finalidade de compreender o panorama atual da 

convergência entre os temas de IA e foresight e, assim, identificar as oportunidades de uso e 

aplicação de soluções baseadas em Inteligência Artificial nestes processos. Para tal optou-se 

por uma abordagem exploratória, utilizando os critérios de uma revisão sistemática de 

literatura para seleção dos artigos que serviram como fonte dos dados analisados.  

Foram analisados 33 artigos científicos, publicados em revistas acadêmicas entre os 

anos de 2011 e 2021, que associam as abordagens de foresight e de inteligência artificial. Ao 

todo, 21 diferentes periódicos tiveram pelo menos uma publicação referente às convergências 

entre os tópicos analisados. A revista que possui expressivo destaque na publicação destes 

temas em conjunto é a Futures, com 9 publicações bem distribuídas ao longo do período 

pesquisado. Os demais periódicos tiveram, no máximo, duas ocorrências de publicação.  

Não houve destaque de pesquisadores ou grupos de pesquisa no que se refere a 

publicações sobre o tema. Alguns autores tiveram dois trabalhos publicados, e esse foi o 

maior número de ocorrências. No que tange o país de origem dos autores das publicações, 7 

artigos se originaram de universidades alemãs. Estados Unidos, China e Coreia do Sul 

tiveram 3 artigos cada. Irã, Espanha e Austrália tiveram 2 artigos cada e os demais países 

identificados (Cuba, Eslovênia, Finlândia, Hungria, Israel, Malásia, Polônia, Rússia, Suécia, 

Turquia e Inglaterra) tiveram um artigo cada.  

Partindo para uma análise voltada ao objetivo principal do artigo, observa-se que as 

soluções baseadas em IA realizam (ou poderiam realizar) etapas específicas dos processos de 

foresight. Nesta etapa, todos os artigos foram analisados em sua completude. Em algumas 

situações, foi evidenciado que o artigo não contemplava o objeto de pesquisa, apesar de ter 

passado por todas as etapas de corte anterior, conforme detalhado a seguir.  

Inicialmente, pontua-se que, do total de 33 trabalhos analisados, pouco mais de 50% 

(18 artigos) não fazem referência à IA como parte do processo e da operacionalização do 

foresight. Algumas destas investigações (8 no total) abordam a inteligência artificial, porém 

como uma possível alternativa em cenários futuros dentro dos contextos de cada pesquisa. 

Inayatullah (2013), por exemplo, utiliza técnicas de projeção de cenários para antecipar 

possíveis futuros para as atividades policiais e elenca a inteligência artificial como uma 

possível tecnologia a ser utilizada neste tipo de atividade. Nesta mesma linha, Mayer et al. 
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(2013) discutem e demonstram de que forma os sistemas de informação podem agregar valor 

ao processo de foresight e sugerem a IA como um caminho futuro. Apesar de relevante sob o 

ponto de vista de dimensionar perspectivas de análise, as relações entre soluções de IA e 

etapas do processo de foresight – que são objeto do presente estudo – não foram identificadas.  

Os 15 artigos restantes estabelecem de maneira direta ou indireta relações entre 

soluções baseadas em IA e as atividades do processo de foresight. Todos eles se baseiam em 

análise textual como fonte informacional, majoritariamente provenientes da Web. Com base 

na análise matricial que foi inicialmente proposta na Figura 1, foram identificadas soluções 

baseadas em IA que podem ser aplicadas às atividades de atenção, percepção e coleta de 

informações do ambiente. Estas soluções utilizam o processamento de linguagem natural e 

técnicas de machine learning para “ensinar” os programas de computador a avaliar 

informações disponíveis na web em busca de insights. Não há estudos, dentre aqueles 

identificados no protocolo de pesquisa, que associem análise de imagens ou processamento de 

áudio e voz às atividades pertinentes ao foresight. A figura 02 baseia-se no modelo 

inicialmente proposto para situar os resultados obtidos após a análise dos resultados.  
 

Figura 2 – Matriz de IA e Foresight: Resultados Iniciais 

 
 
 

É relevante sinalizar que a inteligência artificial extrapola a abordagem automatização 

de processos, pois uma solução de IA é presumidamente autônoma, e não somente 

automatizada. Uma atividade automatizada pode ser realizada repetidamente por uma 

máquina, mas sempre da mesma maneira, ao passo que, quando nos referimos a uma máquina 

autônoma, estamos associando a um nível de aprendizado da própria máquina acerca da 

X X X 

X X X 
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atividade realizada (Kai Fu Lee, 2019). Essa diferenciação é relevante no contexto de análise 

pois houve distinção entre os estudos que efetivamente traziam conceitos de aprendizagem de 

máquina e aqueles artigos que possibilitam a automatização dos processos, porém ainda sem 

uma efetiva base de Inteligência Artificial suportando o processo. 

Essa percepção fez com que a matriz inicialmente definida precisasse ser adaptada, 

uma vez que o processamento de linguagem natural foi associado às tecnologias de Machine 

learning. Uma nova categoria "Análise textual", que não é diretamente associada à IA, pois 

trata de automatização, e não de automação, foi incluída, referenciando soluções que utilizam 

técnicas de análise textual.  

A partir da análise dos artigos, também foram identificadas e incluídas à matriz 

atividades associadas ao processo de foresight que não haviam sido levantadas inicialmente: 

na etapa de busca foram incluídos “estabelecimento de critérios e a seleção de sinais fracos” 

(Aplak & Türkbey, 2013) e uma nova etapa foi incluída, chamada de cenários, onde foram 

adicionadas as atividades de “criação de cenários” e de “seleção de cenário ideal” (Mayer, 

Steinecke, Quick & Weitzel, 2013). Tanto essa diferenciação como o aprofundamento das 

soluções identificadas estão apresentados a seguir. Cabe observar que todas as siglas 

utilizadas na Figura 03 estão detalhadas na Tabela 5, apresentada na sequência. 
 

Figura 3 – Matriz de IA e Foresight: Aprofundamentos 
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Conforme Figura 3, soluções realizadas por máquinas e baseadas em análises de texto, 

sem uma associação direta com tecnologias de inteligência artificial, foram propostas em 

diferentes ocasiões, de forma a serem utilizadas para execução de atividades associadas à 

etapa de busca informacional e de cenários. Trata-se de soluções que proporcionam 

determinado grau de automatização aos processos a que se referem, e que representam os 

primeiros passos na busca pela automação de parte destas atividades. Por esse motivo, o 

detalhamento de cada uma das abordagens identificadas que se encontram neste agrupamento 

está apresentado na Tabela 5. 
 

Tabela 5 - Soluções de Automatização 
 

SIGLA ANO NOME DESCRIÇÃO 
NEST  2013 New and Emerging 

Signals of Trends 
O modelo NEST consiste em fases de análise quantitativa e 
qualitativa. Trata de coleta de informações de redes de 
especialistas em todo o mundo e detecta os sinais fracos 
sistematicamente, com base na análise de dados massivos, 
técnicas de inferência e estudos Delphi, para apoiar o 
desenvolvimento de previsão de pesquisas e tecnologias futuras 

VAS   Visual Analytics 
System 

Baseado em análises de textos o VAS combina conceitos de 
visualização de informações, mineração de tendências e design de 
interação e pode apoiar usuários humanos na exploração, detecção 
e identificação de sinais fracos 

Fuzzy 
TOPSIS 

 2013 Technique for 
Order Preference 
by Similarity to 
Ideal Solution 

Um conjunto fuzzy é caracterizado por uma função característica, 
que atribui a cada objeto um grau de pertinência variando entre 
zero e um. O Fuzzy TOPSIS é um método multicritério para 
identificar soluções de um conjunto de alternativas. A alternativa 
escolhida deve ter a menor distância da solução ideal. 

LSI  2014 Latent semantic 
indexing  

Permite a identificação de padrões textuais semânticos de uma 
coleção de grandes documentos e também permite o agrupamento 
e a atribuição de novos documentos a um espaço semântico 
existente. 

KNA + 
MST 

  keyword network 
analysis Minimum 
Spanning Tree 

A análise de rede de palavras-chave é utilizada para distinguir 
sinal fraco e conversa sem sentido e para expressar palavras-chave 
de produtos e serviços relacionados na rede. Já o MST é utilizado 
para visualizar quais links nos nós de produtos e serviços são 
importantes e mostrar apenas a espinha dorsal do gráfico 

SAA   Semantic analysis 
algorithms 

Análise baseada em semântica distributiva e representações 
vetoriais de palavras e frases com a ideia principal de criar um 
modelo que preveja o contexto no qual cada palavra está inserida 
ou preveja a ocorrência de uma palavra-chave com base no 
contexto semântico circundante. Integra machine learning e redes 
neurais com base em algoritmos, melhorando a análise de 
tendências setoriais de ciência e tecnologia. 

SPA   Scenario Planning 
Advisor 

Faz uso de planejamento de IA para resolver o problema de 
reconhecimento de plano. Transforma o conhecimento do domínio 
conforme capturado pelos Mapas Mentais em uma tarefa de 
planejamento de IA. Além disso, geram  planos de alta qualidade 
e os agrupamos em cenários. Esses cenários são então usados para 
iniciar uma conversa de risco entre os analistas e tomadores de 
decisão. 
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Ainda com base nos resultados expostos na Figura 3, é possível identificar 4 

abordagens que relacionam o processamento de linguagem natural a técnicas de machine 

learning. Todas essas soluções baseadas em IA estão sendo propostas especificamente para 

suprir atividades de processos de foresight vinculadas à etapa de busca informacional. Todas 

as abordagens são relativamente recentes, sendo que o primeiro artigo identificado que 

associa a IA ao foresight é datado de 2019. Os dois últimos artigos, ambos com data de 2021, 

foram escritos por autores chineses em universidades chinesas. O detalhamento sobre cada 

uma das soluções baseadas em IA identificadas está apresentado na Tabela 06.  
 

Tabela 6 - Soluções de Automação 
 

SIGLA ANO NOME DESCRIÇÃO 
TFA + 
NMT 

2021 Target Foresight-
Based Attention + 
Neural Machine 
Translation  

Sua arquitetura combina modelo de linguagem, tradução modelo e 
modelo de alinhamento entre palavras de origem e destino de 
maneira unificada, em vez de pipeline. Assim, tem o potencial para 
atenuar o problema de propagação de erro definindo o contexto 
para uma previsão mais confiável da palavra-alvo 

IOT 2021 Input-Output Table A tabela de entrada-saída pode fornecer o fluxo de dados inicial de 
convergência da indústria e estabelecer uma forma eficaz de 
identificar sinais fracos de convergência industrial. Ela pode refletir 
as inter-relações e relações proporcionais equilibradas entre vários 
departamentos em um determinado período, revelando relações 
indiretas, relativamente escondidas e até mesmo negligenciadas. 
Também pode ser usada como um "filtro" para selecionar se a 
indústria de inteligência é convergente ou não 

LDA 2020 Latent Dirichlet 
Allocation 

Possui estrutura modular e é composto por elementos conectados 
uns aos outros de tal forma que o esforço manual necessário é 
reduzido ao mínimo. Trata-se de uma técnica de aprendizado de 
máquina não supervisionado para processamento de linguagem 
natural. É um modelo de tópico gerador e probabilístico para 
descobrir tópicos latentes em uma coleção de documentos textuais. 

KDD 2019 Knowledge 
Discovery in 
Databases 

Permite a descoberta de conhecimento e de informações 
potencialmente úteis dentro dos dados contidos em um determinado 
repositório de informações. Para tal, conta com técnicas específicas 
de mineração de texto e processamento de linguagem natural 
(análise multipalavras). 

 
Assim como nas soluções de automatização do processo, todas as proposições de 

automação estão baseadas na análise de textos, e, no caso de automação, se baseiam no 

processamento de linguagem natural. Desta forma, a abordagem relativa à visão 

computacional, que se dedica a “ensinar” a máquina a compreender e interpretar imagens, se 

mantém sem qualquer menção dentro do contexto de foresight. Uma vez que os sinais fracos 

captados do ambiente podem vir por diferentes meios, e não somente meios escritos ou 

falados, torna-se relevante salientar esse resultado. Outro ponto é o de que, em termos de 

soluções de automação, ainda não foram identificados trabalhos científicos que associem IA 

às etapas de criação de sentido, cenário e uso. 
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5. Considerações Finais 

O objetivo deste trabalho era o de aproximar as soluções baseadas em inteligência artificial às 

atividades executadas em processos de foresight, identificando de que maneira essa 

convergência é estudada e trabalhada. Os resultados deste levantamento nos ajudam a 

compreender que ainda existe um amplo espaço de pesquisas na sobreposição destes dois 

temas, que ainda merecem ser mais bem explorados em conjunto devido a suas relevâncias no 

contexto atual.   

Inicialmente é importante mencionar que a inteligência artificial é um conjunto de 

tecnologias que têm por característica a necessidade de um volume expressivo de dados, uma 

vez que é por meio da análise de padrões desse volume de dados que a máquina vai 

“aprender”. Isso atualmente é muito aderente a estudos sobre o comportamento do 

consumidor na web, por exemplo. A tomada de decisão estratégica, por outro lado, é, 

geralmente, qualitativa e sigilosa, tornando complexa a utilização de um grande volume de 

dados para a identificação de padrões, por exemplo. Este possivelmente é um dos maiores 

desafios das pesquisas que buscam a convergência entre os temas. Associado a isso, é 

possível entender o motivo pelo qual as abordagens que buscam combinar o uso de 

tecnologias tecnologia ao processo de foresight geralmente vinculam uma abordagem 

quantitativa a uma análise qualitativa que deve ser realizada por equipes específicas ou 

mesmo pelos próprios executivos tomadores de decisão.  

No que diz respeito às soluções baseadas em IA, todos os artigos analisados que 

estabeleciam o uso de tecnologias para a realização de atividades do processo de foresight o 

faziam através do processamento de linguagem natural, especificamente através do uso de 

textos provenientes majoritariamente da web. Atualmente há uma série de alternativas 

possíveis baseadas em análise de imagens ou mesmo a transcrição de áudios e nenhuma 

destas outras formas de utilização da IA foi mencionada em algum dos artigos analisados.  

Outro ponto que merece destaque é o fato de que a Inteligência Artificial se caracteriza 

especificamente pela capacidade de aprendizagem da máquina. Essa característica tornaria um 

processo não apenas automatizado – ou seja, que repete uma operação – mas sim autônomo, 

que tem condições de realizar as tarefas e de modificar alguns parâmetros sem a necessidade 

de intervenção humana. Observa-se uma carência evidente para esta segunda abordagem no 

contexto da realização de processos de foresight. Enquanto algoritmos de IA já têm condições 

de, por exemplo, identificar os sentimentos das pessoas através da análise de imagens, no que 

tange processos de foresight, ainda estamos pensando em como realizar a coleta 
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informacional com uma regra de análise semântica na web.  

Entende-se, portanto, que há um amplo espaço de possibilidades de desenvolvimento 

de soluções baseadas em IA que possam realizar determinadas atividades do processo de 

foresight. As evidências mostram que os estudos, até agora, estiveram mais voltados para 

atividades relacionadas à identificação e coleta de sinais fracos e baseados em processamento 

de linguagem natural. Tanto a ampliação da técnica (utilização de visão computacional, de 

técnicas de machine learning ou deep learning) como a ampliação do escopo de atuação 

dentro do processo de foresight são possibilidades claras de aprofundamento do tema e de 

criação de valor para um processo relevante no contexto de tomada de decisão estratégica.  
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