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Abstract— O conceito de sinal fraco foi proposto por Igor 

Ansoff para caracterizar uma informação estratégica incipiente. A 

detecção desses sinais pode ajudar uma corporação a se antecipar 

às ameaças e às oportunidades de negócio. Não obstante, o 

processo de vigilância sobre os SF ainda se dá por meio de métodos 

que são, no máximo, semiautomáticos. Este trabalho utilizou o 

método de simulação baseado em agentes para analisar o potencial 

da automatização desse processo em termos das taxas de detecção 

e da quantidade de dias que uma organização levaria para detectar 

o maior número possível de ameaças e oportunidades. 
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I.  INTRODUÇÃO 

O mundo cada vez mais dinâmico adiciona incerteza aos 
processos decisórios e impõe sérias dificuldades ao 
gerenciamento de riscos, à gestão da inovação e ao planejamento 
estratégico de longo prazo. A ocorrência de eventos inesperados, 
por sua vez, pode representar graves ameaças, mas também pode 
caracterizar grandes oportunidades — principalmente, se estas 
forem detectadas com alguma antecedência [1]. Nesse sentido, 
a capacidade de se antecipar às mudanças é crucial para a 
implantação de estratégias que podem contribuir para o 
estabelecimento de vantagem competitiva. 

O conceito de sinal fraco (SF) caracteriza uma informação 
incipiente sobre um fenômeno emergente. O monitoramento 
contínuo desses sinais pode evitar as surpresas do futuro, 
possibilitando a resposta adequada a eventuais ameaças e 
potenciais oportunidades [2]. Embora essa capacidade seja 
muito útil ao processo de Inteligência Competitiva (IC), a 
detecção de ameaças e oportunidades a partir de SF ainda se dá 
por meio de métodos que são, no máximo, semiautomáticos. 
Mesmo as soluções que se propõem automáticas, restringem-se 
a auxiliar etapas isoladas da análise de sinais fracos, sem atender 
integralmente ao processo de IC — do começo ao fim [3] 

A falta de uma ferramenta automática para detecção de 
ameaças e oportunidades a partir de SF — que contemple todo 
o processo de IC — pode implicar problemas para as 
organizações. Esses problemas podem ser de ordem 
motivacional ou cognitiva [4] e se manifestam, por exemplo, na 
dificuldade em manter os profissionais engajados no 
monitoramento e na falta de sensibilidade para perceber a 
informação estratégica. O objetivo geral deste trabalho é 
descobrir se a utilização de uma ferramenta automática para 
detecção de ameaças e oportunidades pode incrementar a IC de 

uma organização a partir da vigilância sobre os SF. Para tal, 
serão simuladas diferentes hipóteses em relação à efetividade da 
vigilância dos SF e ao nível de automatização dessa vigilância. 
A simulação permitirá verificar quais dos arranjos envolvendo o 
monitoramento dos SF e sua automatização contribuem para 
uma IC mais eficaz na detecção de ameaças e oportunidades. 

Essa simulação será realizada por meio do método de 
modelagem baseado em agentes, usando a ferramenta 
AnyLogig®. Por meio dessa ferramenta é possível modelar um 
ambiente corporativo permeado por entidades — neste caso, 
agentes — que representam ameaças, oportunidades e SF. 
Também é possível representar parâmetros que permitem testar 
as hipóteses por meio da observação da variação no 
comportamento do sistema no tocante à detecção de ameaças e 
oportunidades. Esse comportamento é descrito por meio de 
diagramas de estado e da implementação de métodos em 
linguagem de programação Java. A simulação baseada em 
agentes (ABS) permite simular a dinâmica de um sistema sem a 
necessidade de um preciso reconhecimento de suas variáveis.  
Por meio da ABS, é possível construir um modelo a partir de 
noções que permitam identificar os partícipes do sistema 
(agentes), bem como definir os seus relacionamentos e o seu 
comportamento.  Ao optar por esse tipo de modelagem, este 
trabalho pode avaliar se, de fato, o interesse das organizações 
por ferramentas capazes de automatizar a detecção de ameaças 
e oportunidades é estrategicamente adequado. 

Muito embora a ABS tenha se popularizado nos últimos 
quinze anos — especialmente, quando se consideram as 
metodologias utilizadas para representar e simular fenômenos 
sociais e fatores humanos — não há na literatura trabalhos de 
simulação cujo propósito tenha sido verificar a influência da 
automatização da vigilância de SF sobre a detecção de ameaças 
e oportunidades. 

A Seção II contém uma revisão dos trabalhos correlatos, 
enquanto que a Seção III se propõe a descrever a metodologia 
utilizada para consecução dos objetivos. As seções IV e V 
oferecem os detalhes que estão envolvidos na implementação da 
simulação, ao passo que a Seção VI apresenta e discute os seus 
resultados. Finalmente, a Seção VII se dedica à conclusão deste 
trabalho. 

II. TRABALHOS CORRELATOS 

Já na década de 1970, o Igor Ansoff, pai da gestão 
estratégica, percebeu a importância do desenvolvimento de uma 
inteligência estratégica que fosse capaz de incrementar a 
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habilidade de adaptação do comportamento dos atores frente aos 
seus concorrentes [5]. A identificação antecipada dos eventos 
futuros permite uma rápida realocação de recursos, que acaba 
por conferir celeridade à capacidade de reação das corporações. 
Para tal, essas organizações devem instituir um processo de 
monitoração do ambiente, a fim de detectar os primeiros 
sintomas de fenômenos emergentes. Esses sintomas são 
pequenos fragmentos de informação desestruturada — e, por 
isso, vaga, ambígua e aparentemente incompleta. Os SF 
representam os avisos de profundas mudanças e, quando 
isolados, são dificilmente perceptíveis no presente. 

Por isso — baseado pela Teoria da Informação — Ansoff  
propõe a utilização de filtros que devem realizar um tratamento 
aos SF. Esses filtros permitem que uma organização esteja 
sensível ao aparecimento dos sinais, viabilizando o processo de 
antecipação e reação diante de um acontecimento [6]. Isso se faz 
necessário quando se considera que os SF são sutis e que é, 
inclusive, por isso que são chamados de “fracos”. À medida que 
um evento futuro se aproxima ele passa a emitir sinais cada vez 
mais claros e evidentes, que são chamados de sinais fortes [7]. 
Essa dicotomia relacionada à dinâmica dos sinais é fundamental 
para a compreensão do seu potencial de aplicação. Mais do que 
isso, é importante perceber que os SF são estranhos e, se 
comparados às tendências mainstream, parecem não fazer 
sentido algum no presente. No entanto, conforme esses sinais 
são agrupados e evoluem, podem indicar a emergência de um 
evento que, de fato, pode ocorrer no futuro. 

Para investigar o estado da arte a respeito dos SF, deve-se 
primeiramente considerar que esse conceito é objeto do estudo 
de diferentes disciplinas. Por isso, apesar do conhecimento a 
respeito desse tipo específico de informação estar em constante 
evolução, ele ainda é muito fragmentado [8]. Muito embora 
Ansoff estivesse preocupado com a Inteligência Estratégica 
quando da proposição de sua teoria, o seu pensamento orientado 
ao futuro abarca diversas áreas de investigação como a 
Inteligência Prospectiva e a Futurologia. Dentre as aplicações 
mais comuns para o uso dos SF, destacam-se o gerenciamento 
de riscos, a gestão da inovação e o planejamento estratégico de 
longo prazo [9]. 

A fragmentação do conhecimento sobre suas diferentes 
possibilidades de aplicação também acaba por criar uma 
nomenclatura diversificada para os principais elementos da 
teoria dos SF. Alguns autores, por exemplo, chamam esses sinais 
de “signos fracos”, enquanto outros preferem nomeá-los como 
“sinais do futuro”, “condutores de mudança”, “sementes de 
mudança” e, finalmente, “wildcards” [8]. Há também quem 
prefira tratar dos SF como tendências emergentes ou disruptivas, 
bem como existem aqueles que não consideram todos esses 
conceitos correlatos como sinônimos. Assim, a diversidade de 
nomenclaturas está associada a algo muito mais profundo do que 
preferências etimológicas ou terminológicas. A maneira como 
determinado autor se refere indica também uma concepção 
conceitual a respeito dos SF. Fundamentalmente, existem duas 
abordagens principais: a que encara esses sinais de maneira 
objetiva e outra que os considera subjetivamente. 

Essas diferentes abordagens ao conceito de SF também 
acabam definindo as estratégias de investigação para resolver os 
problemas pertinentes a esse campo de pesquisa. Os trabalhos 
que utilizam metodologias baseadas no gerenciamento de 
padrões e algoritmos de mineração de texto e de processamento 

de linguagem natural possuem a tendência de compreender os 
SF de maneira objetiva. Enquanto isso, as propostas que se 
baseiam em teorias de análise do discurso, semiótica e Web 
semântica possuem uma concepção subjetiva dos SF [8]. Para 
eles, esses sinais não compõem os fenômenos, mas podem 
ajudar a construir e refinar a percepção e compreensão das 
organizações acerca do futuro. 

Nesse sentido, a análise dos SF consiste de muitos outros 
processos que vão além da identificação de informação sobre o 
futuro. A identificação desses sinais é apenas o processo inicial 
que compreende as etapas de monitoramento do ambiente, 
detecção e captura de SF — que, geralmente, são realizadas via 
Web. Em seguida, a interpretação é realizada em um processo 
de criação de sentido mediante a formulação de hipóteses acerca 
do significado potencial dos SF [10]. Essas hipóteses servem 
como base para o processo final da análise dos SF: traçar 
estratégias de reação frente às possíveis ameaças ou 
oportunidades. 

É possível observar que, nos últimos trinta anos, houve um 
esforço considerável para sistematizar esses processos, a fim de 
tornar a utilização de informação estratégica mais eficaz. Nesse 
sentido, o desenvolvimento das tecnologias da informação e 
comunicação (TIC) vem contribuindo sobremaneira para o 
aumento da capacidade de percepção e processamento dos sinais 
[11]. Essa contribuição diz respeito, especialmente, às propostas 
de desenvolvimento de frameworks e sistemas de alerta 
estratético (Strategic Early Warning Systems – SEWS). 
Contudo, o estado da arte nos mostra que muitas dessas 
propostas buscam oferecer suporte apenas para as atividades de 
monitoração, detecção e captura de SF. 

Existem alguns exemplos da implementação de SEWS. 
Brewster et al. [12]  propuseram um sistema de monitoração de 
sinais para detectar ameaças associadas ao crime organizado. 
Sua ferramenta — o ePOOLICE — baseia-se em algoritmos de 
mineração de textos da internet que são analisados a partir de 
estratégias de Web Semântica. Semelhantemente, Brynielsson et 
al. [13] também utilizaram os SF em sistemas aplicados à área 
de Segurança, nesse caso, para atender uma demanda da 
Agência de Defesa Sueca. Sua ferramenta — Impactorium — 
propõe-se a detectar terroristas por meio da utilização de 
algoritmos de processamento de linguagem natural aplicados a 
rastros digitais encontrados na Web. A formação de hipóteses, 
entretanto, depende da atuação de analistas especializados, que 
interpretam uma lista de evidências a respeito dos indivíduos 
detectados.  

Saritas e Nugroho [14] também recorrem a técnicas de 
mineração de texto, dessa vez, complementada pela Teoria de 
Redes complexas. Essa metodologia permite detectar os SF e 
agrupar aqueles que são sintaticamente semelhantes. Yoon [15] 
propõe uma abordagem parecida a partir de uma análise 
estatística de palavras-chave extraídas da Web. Thorleuchter e 
Van Den Poel [16] também se utiliza de técnicas de mineração 
de texto, mas adicionam uma dimensão qualitativa diferente dos 
outros trabalhos correlatos. O Filtro para Mineração de Ideias 
(Idea Mining Filter) utiliza um agrupamento semântico dos SF 
que é analisado a partir da consideração de uma variável 
temporal. Essa estratégia permite acompanhar a evolução dos 
sinais ao longo de um período específico de tempo.  

O estado da arte também permite observar que o processo de 
criação de sentido para os SF carece do suporte de ferramentas 
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automáticas e, em certo sentido, é negligenciado. A viabilidade 
da contribuição das TIC para interpretação de SF também é 
objeto de debate, considerando que a produção de significado, 
para muitos, é uma prerrogativa exclusivamente humana [4]. 
Nesse sentido, sobejam alguns exemplos de frameworks que 
são, no máximo, semiautomáticos. Muito embora já faça dez 
anos que Rouibah e Ould-Ali [17] propuseram um groupware 
para suporte gráfico da formulação de hipóteses, seu trabalho 
ainda goza de grande prestígio. O Puzzle® é uma ferramenta de 
mapeamento mental (mindmaping) construído especialmente 
para representar visualmente, por meio de diagramas, o 
relacionamento causal entre diferentes SF. Outros exemplos de 
tentativas de automatização do processo de criação de sentido 
para SF propõem estratégias semelhantes. Bondu et al. [18], por 
exemplo, idealizaram um protótipo baseado na utilização de 
cenários, de ontologias e da plataforma WebLab. Glassey [19], 
por sua vez, propõe a utilização de folksonomias e anotações 
abertas típicas da Web 2.0 para processamento e a inferência de 
significado coletivo dos SF. 

III. METODOLOGIA 

A simulação proposta por este trabalho envolve a suposição 
de que as corporações que se utilizam de ferramentas 
automáticas para o monitoramento de SF são mais efetivas na 
detecção de ameaças e oportunidades de negócio do que aquelas 
que não o fazem. Nesse sentido, a efetividade na vigilância de 
SF e o nível de automatização da vigilância acabam por 
influenciar a detecção de ameaças e oportunidades, que, por sua 
vez, determina o nível de inteligência competitiva da 
organização. Para testar essa suposição, deve-se considerar uma 
simulação, cujas entradas se referem a uma quantidade finita de 
ameaças, de oportunidades e de seus respectivos SF. As ameaças 
representam a possibilidade futura da ocorrência de eventos que 
podem determinar prejuízos e comprometer a sobrevivência da 
organização. Por outro lado, as oportunidades estão associadas 
aos fatores que estão atrelados ao crescimento ou estabilidade de 
uma empresa. Nesse sentido, os SF são pequenos fragmentos de 
informação — ou avisos — sobre cada um desses aspectos. 

Também é necessário incluir alguns parâmetros de controle, 
tais quais a efetividade de vigilância da organização e o nível de 
automatização dessa vigilância. A efetividade de vigilância 
mede o esforço e o sucesso corporativo quando do 
monitoramento a informação estratégica no ambiente 
competitivo em que a empresa está inserida. Essa variável 
abrange a efetividade e a eficiência da organização ao monitor 
SF e, portanto, pode variar em função do histórico de acertos da 
detecção e da quantidade de horas e profissionais dedicados às 
atividades estratégicas. O nível de automatização da vigilância 
indica se o monitoramento é manual ou se a corporação se 
utiliza, de fato, de um a ferramenta automática baseada em 
alguma técnica computacional como: mineração de textos ou 
recuperação de informação por meio de ontologias. As variáveis 
de saída da simulação se referem aos números de ameaças e 
oportunidades que são detectadas por dia, e que permitem 
avaliar o nível de IC de uma corporação naquilo que diz respeito 
à proporção de ameaças e oportunidades que são detectadas em 
relação à quantidade total que serve de insumo para a simulação. 

Assim, as ameaças e oportunidades são geradas no ambiente 
em que a empresa está inserida. Nesse mesmo ambiente 
circulam os sinais fracos que são enviados para a empresa. A 

partir do ajuste da efetividade de vigilância e do nível de 
automatização da vigilância sobre os avisos proporcionados 
pelos SF, ocorre a detecção das ameaças e das oportunidades de 
negócio. É possível inferir que a variação nos níveis de 
vigilância e automatização da vigilância influenciaria o número 
de ameaças e oportunidades detectadas. Logo, à medida que 
esses níveis aumentam, teria–se uma organização mais sensível 
às informações estratégicas proporcionadas pelos SF e uma 
menor dependência cognitiva e motivacional dos sujeitos 
organizacionais. Esses fatores contribuiriam por tornar a 
detecção de ameaças e oportunidades mais eficaz, melhorando o 
nível de inteligência competitiva da empresa. 

A Figura 1 apresenta o diagrama de caixa-preta do modelo 
que é simulado e que será descrito em detalhes na Seção IV. Esse 
diagrama ilustra as entradas ameaças, oportunidade e sinais 
fracos, que servem de insumo para a simulação.  

 

Fig. 1. Diagrama caixa-preta 

Essas entidades são controladas pelas variações de 
efetividade da vigilância e do nível de automatização da 
vigilância, que são os parâmetros de controle. Finalmente, o 
modelo tem como produtos (saídas) o número de ameaças e 
oportunidades detectadas, que permitem determinar o nível de 
inteligência competitiva da organização. 

IV. IMPLEMENTAÇÃO 

A simulação é implementada por meio da versão 7.3.5 do 
AnyLogic® Personal Learning Edition. Nesse tipo de 
simulação, as entidades são agentes que, neste trabalho, 
identificam-se pelos seguintes tipos: Ameaça, Oportunidade, 
Sinal Fraco — que representam os conceitos homônimos que 
foram abordados na seção anterior — e Main, que representa o 
ambiente em que os outros agentes estão inseridos. No caso dos 
três primeiros têm-se três populações de agentes, já que existem 
diversas instâncias de cada uma dessas classes. Na ABS, essas 
populações são encaradas como uma única entidade com um 
comportamento específico que é representado por meio de 
diagramas de estados.  

 Quando se considera que Main retrata o ambiente 
corporativo em virtude do seu relacionamento com todos os 
outros agentes, pode-se estabelecer que esse agente possui os 
seguintes parâmetros: a efetividade da vigilância e o nível de 
automatização da vigilância. Ambos estão associados a 
interruptores deslizantes (sliders) que permitem variar esses 
níveis em um intervalo de 0 e 100%. Os extremos desse intervalo 
podem indicar, respectivamente, que a empresa não é vigilante 
ou que é totalmente vigilante e que a vigilância não se dá de 
maneira automática ou que se dá de maneira totalmente 
automática. Supõe-se que a relação entre esses parâmetros 
influencia as variáveis de saída, a saber: o número de ameaças 
detectadas por dia, o número de oportunidades detectadas por 
dia e o nível de inteligência estratégica da empresa. 
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Foram criadas, portanto, três populações para Ameaça, 
Oportunidade e Sinal Fraco, cada qual com cem agentes. Assim, 
o ambiente Main está permeado por cem ameaças, cem 
oportunidades e cem SF. Os SF, por sua vez, são associados às 
ameaças e às oportunidades por meio do estabelecimento de 
conexões baseadas na troca de mensagens entre esses agentes. 
Afinal, os sinais não são nada além de avisos sobre a ocorrência 
de determinados eventos, que nesse modelo são implementados 
por meio das populações dos agentes Ameaça e Oportunidade. 
A detecção dos SF depende justamente da relação dos níveis de 
vigilância e automatização, conforme a Equação (1). Essa 
relação determina a transição do estado do sinal não detectado 
para o estado de sinal detectado — que é ilustrada pela Figura 2. 

𝐷𝑒𝑡𝑒𝑐çã𝑜𝑆𝐹 = 𝐸𝑓𝑒𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑎 𝑣𝑖𝑔𝑖𝑙â𝑛𝑐𝑖𝑎 × 𝑁í𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑢𝑡𝑜𝑚𝑎𝑡𝑖𝑧𝑎çã𝑜 

Quando um agente do tipo SF é detectado, envia 
imediatamente a mensagem “Ameaça!” ou “Oportunidade!” 
para o ambiente corporativo. O envio dessas strings se dá de 
maneira randômica para as entidades do modelo e é 
implementado por meio do método sendToRandom() em 
linguagem de programação Java. O recebimento dessa 
mensagem pelos seus respectivos agentes — do tipo Ameaça ou 
Oportunidade — dá-se pelo método receiveMessage(), que 
desencadeia a passagem dos estados de ameaças ou 
oportunidade não detectadas para ameaças ou oportunidades 
detectadas. A Figura 2 também contém os diagramas que 
ilustram a mudança dos estados de um agente Ameaça e de um 
agente Oportunidade. 

 

Fig. 2. Diagramas de estados dos agentes SF, Ameaça e Oportunidade 

V. ESTUDO DE CASO 

A partir do modelo descrito nas seções anteriores é possível 
proceder à análise de sensibilidade (What If Analysis), 
considerando os possíveis arranjos comportamentais de uma 
corporação no tocante à efetividade da vigilância dos SF e ao 
nível de automatização dessa vigilância. Essa análise permite 
avaliar como esses parâmetros influenciam a média de SF, de 
ameaças e de oportunidades detectados por dia e, por 
conseguinte, o nível de inteligência estratégica da organização. 
Para tal, serão consideradas vinte e cinco hipóteses que são 
consideradas a partir da variação a seguir. 

 

TABLE I.  CENÁRIOS CONSIDERADOS NA ANÁLISE DE SENSIBILIDADE 

Hipótese Efetividade vigilância Nível automatização 

1 0.10 0.10 
2 0.10 0.25 
3 0.10 0.50 
4 0.10 0.75 
5 0.10 1.00 
6 0.25 0.10 
7 0.25 0.25 

8 0.25 0.50 
9 0.25 0.75 

10 0.25 1.00 
11 0.50 0.10 
12 0.50 0.25 
13 0.50 0.50 
14 0.50 0.75 
15 0.50 1.00 
16 0.75 0.10 
17 0.75 0.25 
18 0.75 0.50 
19 0.75 0.75 
20 0.75 1.00 
21 1.00 0.10 
22 1.00 0.25 
23 1.00 0.50 
24 1.00 0.75 
25 1.00 1.00 

 

A partir do número de SF, ameaças e oportunidades 
detectadas é possível avaliar o nível de IC de uma corporação a 
partir da consideração das taxas de detecção de cada um desses 
agentes por dia. O cálculo das taxas de SF, ameaças e 
oportunidades detectados por dia leva em consideração a 
quantidade de dias — Dia (Max(SF) — que são necessários para 
detecção do número máximo de SF, ameaças e oportunidades — 
Max(SF), Max(Ameaça), Max(Oport.), respectivamente —, 
conforme as equações (2), (3) e (4). 

TaxaDetecção(SF) = Max(SF)/Dia(Max(SF))  (2) 

TaxaDetecção(Ameaça) = Max(Ameaça)/Dia(Max(Ameaça)  (3) 

TaxaDetecção(Oport.) = Max(Oport.)/Dia(Max(Oport.))  (4) 

Quanto maiores forem essas taxas de detecção da 
corporação, maior é o nível de inteligência estratégica. É 
importante observar que as simulações usadas na análise de 
sensibilidade versam sobre um intervalo de, no máximo, 365 
dias, já que não é desejável conduzir atividades de IC em um 
período mais longo devido à necessidade de antecipação 
estratégica. 

VI. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A simulação do modelo descrito nas seções anteriores 
permitiu a obtenção do número de SF, de ameaças e de 
oportunidades detectadas — as saídas — considerando cada 
uma das hipóteses da Seção V. Em todos os cenários a detecção 
máxima referente às populações de agentes (i.e. Max (SF), Max 
(Ameaça) e Max(Oport.) ocorreu no mesmo número de dias. Por 
isso, é possível considerar que Dia(Max(SF)), 
Dia(Max(Ameaça)) e Dia(Max(Oport.)) são idênticos conforme 
a Equação (5). 

 Max(Dias) = Dia(Max(SF)) = Dia(Max(Ameaça)) 

= Dia(Max(Oport.))   (5) 

A variação de Max(Dias), por sua vez, mostrou-se bem 
sensível à variação da efetividade da vigilância e do nível de 
automatização para cada uma das hipóteses. A Tabela II 
apresenta essa quantidade de dias, que foram necessários para 
que o número máximo de SF, ameaças e oportunidades fosse 
detectado. Essa tabela também indica o número máximo de 
agentes detectados para cada uma das populações. Em todos os 
cenários foram detectados todos os cem SF e aproximadamente 
metade das ameaças e oportunidades. 
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Os valores de Max(SF), Max(Ameaça), Max(Oport.) e 
Max(Dias) permitiram calcular as taxas de detecção dos SF, 
ameaças e oportunidades por dia por meio das equações (2), (3) 
e (4). A Tabela III apresenta a TaxaDetecção(SF), a 
TaxaDetecção(Ameaça) e a TaxaDetecção(Oport.) para cada uma das 
vinte cinco hipóteses consideradas neste trabalho. Quando se 
consideram as variáveis de controle, é possível observar a 
influência da efetividade da vigilância e do nível de 
automatização sobre a detecção dos SF e, consequentemente, 
sobre as ameaças e oportunidades que são detectadas.  O gráfico 
da Figura 3 mostra como a variação dessas variáveis influenciam 
as taxas de detecção dos três tipos de entidades. 

A análise dos dados provenientes da simulação de todos os 
cenários e suas respectivas hipóteses permite inferir que a 
variação na efetividade da vigilância e no nível de automatização 
influencia especialmente a quantidade de dias que são 
necessários para a detecção do maior número de SF, de ameaças 
e de oportunidades. O tempo demandado para a detecção a partir 
da Hipótese 1 — com valores muito baixos para efetividade da 
vigilância e nível de automatização —, por exemplo, é de um 
ano, enquanto a Hipótese 25 — com valores muito altos 
atribuídos às variáveis de controle — implica a necessidade de 
apenas cinco dias. Consequentemente, essa sensibilidade — que 
pode ser percebida no tocante aos dias necessários para detecção 
máxima das entidades — acaba refletindo os valores atrelados 
às taxas de detecção por dia. 

Essas taxas, por sua vez, parecem depender mais do nível de 
automatização do que propriamente da efetividade da vigilância. 
Na Figura 6, inclusive, é possível perceber que os picos atrelados 
a altos níveis de automatização acabam determinando uma 
grande quantidade de SF detectados e, por conseguinte, de 
ameaças e oportunidades. 

TABLE II.  DETECÇÃO MÁXIMA PARA CADA UMA DAS HIPÓTESES 

 

Dessa maneira, pode-se assumir que as empresas que 
utilizam uma ferramenta automática para detecção de sinais 
fracos acabam incrementando sua IC, detectando ameaças e 
oportunidades em um período de tempo menor do que as 
corporações com menor nível de automatização desse processo. 

 

 

 

 

Fig. 3. A influência das variáveis de controle sobre as taxas de detecção em cada um dos cenários

TABLE III.  . TAXAS DE DETECÇÃO DE POR DIA 

Hipótese TaxaDetecção 

(SF) 

TaxaDetecção 

(Ameaça) 

TaxaDetecção  

(Oport.) 

1 0,2740 0,1370 0,1397 

2 0,5405 0,2703 0,2757 

3 1,0753 0,5376 0,5484 

4 1,6129 0,8065 0,8226 

5 2,1277 1,0638 1,0851 

6 0,5405 0,2703 0,2757 

Hipótese Max 

(Dias) 

Max 

 (SF) 

Max  

(Ameaça) 

Max 

(Oport.) 

1 365 100 50 51 

2 185 100 50 51 

3 93 100 50 51 
4 62 100 50 51 

5 47 100 50 51 

6 185 100 50 51 
7 74 100 50 51 

8 37 100 50 51 

9 25 100 50 51 
10 19 100 50 51 

11 97 100 50 51 

12 37 100 50 51 
13 19 100 50 51 

14 13 100 50 51 

15 10 100 50 51 
16 62 100 50 51 

17 25 100 50 51 

18 13 100 50 51 
19 9 100 50 51 

20 7 100 50 51 

21 47 100 50 51 
22 18 99 49 51 

23 10 100 50 51 

24 7 100 50 51 
25 5 100 50 51 
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7 1,3514 0,6757 0,6892 
8 2,7027 1,3514 1,3784 

9 4,0000 2,0000 2,0400 
10 5,2632 2,6316 2,6842 

11 1,0309 0,5155 0,5258 

12 2,7027 1,3514 1,3784 
13 5,2632 2,6316 2,6842 

14 7,6923 3,8462 3,9231 

15 10,0000 5,0000 5,1000 
16 1,6129 0,8065 0,8226 

17 4,0000 2,0000 2,0400 

18 7,6923 3,8462 3,9231 
19 11,1111 5,5556 5,6667 

20 14,2857 7,1429 7,2857 

21 2,1277 1,0638 1,0851 
22 5,5000 2,7222 2,8333 

23 10,0000 5,0000 5,1000 

24 14,2857 7,1429 7,2857 
25 20,0000 10,0000 10,2000 

 

VII. CONCLUSÃO 

Muito embora haja um nível de obviedade na confirmação 
de que a automatização da vigilância sobre os SF trouxe 
celeridade para o processo de detecção de ameaças e 
oportunidades — a simulação permitiu quantificar a amplitude 
da vantagem da adoção de ferramentas que automatizam o 
processo de IC. É necessário ressalvar que o modelo apresentado 
neste artigo precisa ser calibrado de modo a se tornar mais 
realístico, contudo, já oferece indicações de uma importante 
diferença entre os processos manuais e automáticos em termos 
de dias necessários para detecção máxima de ameaças e 
oportunidades. Inclusive, o fato de que metade das ameaças e 
oportunidades não foi detectada, provavelmente, está associado 
à comunicação dos agentes ter se dado de maneira randômica, o 
que pode ser melhorado futuramente pelo uso de outros métodos 
para troca de mensagens entre os agentes.  

A calibragem do modelo também pode se dar pela criação de 
outros estados que permitam detalhar o ciclo de vida dos agentes 
do tipo Sinal Fraco. Assim, a criação de um estado anterior à 
passagem de estados pertinente à detecção, por exemplo, 
permitiria simular a taxa de aparecimento desses sinais por meio 
do uso de funções de distribuição probabilística baseadas em leis 
de potência e variância infinita (calda longa). Afinal, os SF têm 
características peculiares como a baixa probabilidade de 
ocorrência, uma vez que estão atrelados a eventos raros. 
Também seria possível considerar estados intermediários entre 
o seu aparecimento e sua detecção. A transição entre esses 
estados poderia ser vinculada a outras entidades que 
representariam o surgimento de fatos e dados que permitiriam 
confirmar ou não os avisos proporcionados pelos SF. Todas 
essas alterações que serão realizadas contribuirão para o 
refinamento do modelo. 
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