
Amplitude de Complexidade

Desafio:
Nível de Compreensão

Qual é a natureza do desafio?

O problema é bem compreendido. 
Nós sabemos o que causa, e há 
evidências sólidas de que às ações 
propostas terão os efeitos 
pretendidos

Muita 
compreensão 

do desafio

Pouca ou 
nenhuma 

compreensão 
do desafio

0 1 2 3 4 5

Envolvimento
Como as pessoas estão se envolvendo com o desafio?

Há um alto nível de consenso entre as 
partes interessadas e especialistas 
sobre o que fazer

Consenso
Diversidade
de Opiniões0 1 2 3 4 5

Contexto
Qual é o contexto do desafio?

O problema é relativamente limitado 
e não está entrelaçado com seu 
ambiente mais amplo, que é viável e 
previsível (político, social e 
econômico)

Contexto
Estável

Contexto
Dinâmico
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Contexto
Limitado

Contexto
Interconectado0 1 2 3 4 5

Objetivo
Qual é o objetivo pretendido?

Uma meta de curto prazo.

Pequena
Escala

Ampla
Mudança

0 1 2 3 4 5

Curto Prazo Sustentável0 1 2 3 4 5

Não temos certeza se entendemos o 
problema totalmente, muito menos 
a solução

Há uma diversidade significativa de 
opiniões e até mesmo conflito entre 
as partes interessadas e 
especialistas sobre o que fazer

Existem muitas interconexões entre 
o problema e o ambiente mais 
amplo, que por    si só é instável e 
dinâmico (político, social e 
econômico)

Fazer mudanças sustentáveis em 
larga escala.

Nível de Compreensão

• Quão bem o seu desafio é compreendido?
• Você sabe o que está causando isso?
• Você tem evidências sólidas de que as ações propostas até o momento terão os 
efeitos pretendidos?

Se ninguém realmente entende o problema ou se não há soluções comprovadas, 
seu desafio iria para o lado direito.

Envolvimento

• Existe um alto nível de consenso entre as partes interessadas e especialistas 
sobre o que fazer OU existe uma diversidade significativa de opiniões e até mesmo 
conflito entre as partes interessadas sobre como lidar com esse desafio?

Se não houver consenso entre as partes interessadas sobre como enfrentar seu 
desafio, você irá para a direita.

Contexto

• Seu desafio é relativamente autocontido, limitado ou está interligado com o 
ambiente mais amplo?
• O seu desafio está ocorrendo em um ambiente político, social e economicamente 
estável ou instável?

Se seu contexto é dinâmico e instável ou seu desafio está interconectado ao 
ambiente mais amplo, você tende para a direita.

Objetivo

• Você está tentando fazer uma mudança de curto prazo ou uma mudança 
sustentável de longo prazo?
• Você está tentando alcançar mudanças em um nível pequeno ou em larga escala?

Se seus objetivos são criar desafios sustentáveis e em larga escala, você tende para 
a direita.
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