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RESUMO 

 

 

Os estudos sobre estratégia têm se difundido há muitos anos e seu processo de 

formulação também está inserido no cotidiano dos gestores. O objetivo do presente 

trabalho é constatar se há relação entre o pensamento, formulação e mudança 

estratégica e o nível acadêmico, hierárquico e tempo no cargo dos decisores da 

CAERN. A abordagem teórica é realizada com os seguintes pontos: estratégia, 

Decisão e liderança organizacional e o processo de formação da estratégia 

(Pensamento estratégico; Formulação da estratégia; Mudança estratégica). O 

estudo é de caráter exploratório descritivo. Para a tabulação e análise dos 

dados, utilizou-se um programa estatístico em que foi adotada a técnica de análise 

fatorial, e verificou-se a confiabilidade da escala de Likert utilizada no questionário 

através do teste Alfa de Cronbach e análise de Spearman a fim de constatar a 

correlação das variáveis e proporcionar uma abordagem quantitativa à 

pesquisa. Todos os respondentes da pesquisa são tomadores de decisão 

cujos níveis hierárquicos que obtiveram representatividade na 

amostra foram coordenadores, gerentes e chefes de seção. A partir das análises dos 

resultados do estudo, constatou-se que, das hipóteses levantadas, apenas uma se 

mostrou coerente com a realidade dos profissionais responsáveis pela estratégia 

organizacional da empresa: Há correlação entre a formulação estratégica e o nível 

acadêmico dos decisores (no constructo de formulação deliberada). Notou-

se também que o nível de formação acadêmica (nível superior) é importante e 

influencia diretamente no processo da formulação estratégica. Conclui-se que na 

organização em estudo o conhecimento dos gestores interfere na formulação 

estratégica. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Processo Estratégico. Formulação da Estratégia. Decisores. 
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ABSTRACT 

 

 

The strategy research have been widespread for many years and its formulation 

process is also inserted into the daily live of makers. The purpose of this study is to 

investigate if there is relationship between the thinking, formulation and strategic 

change, and the academic level, hierarchical level and labor time of the makers of 

CAERN. The theoretical approach is performed with the following points: strategy, 

decision and organizational leadership, and the process of formation of strategy 

(strategic thinking; formulation of the strategy; strategic change). The study is 

exploratory descriptive. For tabulation and analysis of data, a statistical program 

where been adopted the technique of factor analysis, and verified the reliability of the 

Likert scale used in the questionnaire through Cronbach's alpha test and Spearman 

analysis was used to ascertain the correlation between variables and provide a 

quantitative approach to research. All respondents of the survey are decision makers 

who perform the function of coordinators, managers and heads of section. Based on 

the analysis of the results, it was found that only one of the hypothesis presented 

consistency with the reality of the professionals responsible for the company's 

organizational strategy: there is correlation between strategic formulation and the 

academic level of decision-makers (in the construct of deliberate formulation). It was 

noted also that the level of academic training (higher level) is important and 

influences directly the process of strategic formulation. It was concluded that the 

knowledge of the makers of CAERN interferes in the strategy formulation. 

 
KEYWORDS: Strategic Process; Strategy Formulation; Decision Makers.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

Esta seção é composta pela contextualização e apresentação inicial do tema 

proposto, a saber, o processo de planejamento estratégico em uma organização, 

seguido da contextualização e problema de pesquisa. Logo depois, expõem-se os 

objetivos e as hipóteses do trabalho, assim como a justificativa por meio de sua 

relevância teórica e prática.  

Os estudos sobre estratégia têm se difundido há muitos anos. De maneira 

geral, são muitas definições que se pode encontrar nas literaturas referindo-se a 

este objeto. O conceito de estratégia é concebido, inicialmente, a partir da área 

militar. Atualmente, as empresas passam constantemente por mudanças para se 

inserir em um mercado competitivo (SANTOS et al., 2007). Com isso, a estratégia 

tem um ponto de destaque no meio empresarial. 

O mundo globalizado tem gerado uma alta rivalidade entre as empresas. 

Sendo assim, o uso de estratégias por parte das organizações se faz necessário 

para a continuidade das mesmas no mercado. O objetivo do gestor que almeja 

alcançar o sucesso é conseguir aumentar a produtividade, diminuir os custos e 

aumentar os lucros. 

Outro aspecto relevante refere-se ao fato da estratégia está correlacionada à 

arte de utilizar adequadamente os recursos tecnológicos, físicos, financeiros e 

humanos, tendo em vista a minimização dos problemas empresariais e a 

maximização do uso das oportunidades identificadas no ambiente da empresa 

(OLIVEIRA, 2007). 

A estratégia é um grupo de regras de tomada de decisão com o intuito de 

orientação do comportamento de uma empresa (ANSOFF, 1993). Os estrategistas 

estão constantemente tomando decisões. Levando em consideração a frequência 

desta ação, isto deveria ser um processo fácil, mas não é. Tomar decisões é 

complexo, pois envolve diversos fatores que podem influenciar uma ação (LUCIAN; 

SOUSA FILHO, 2009). 

A estratégia é um processo a partir do qual a empresa traça os caminhos 

que deve seguir para alcançar os objetivos determinados. Sendo assim, a tomada 

de decisão faz parte desse processo, pois é uma atividade intrínseca dos diretores 

das organizações que agem estrategicamente. 
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No campo da estratégia é possível verificar empresas elaborando 

planejamentos estratégicos os quais definem estratégias com o intuito de nortear o 

caminho a ser seguido para alcançar seus objetivos (CALLADO et al., 2008). No 

decorrer desse processo é muito comum ter empecilhos que acabam contribuindo 

para uma reformulação do que foi anteriormente planejado. 

O desempenho organizacional pode ser impactado com as mudanças e a 

desvirtuação das estratégias, e cumulativamente a falta de indicadores para medir a 

performance são questões que contribuem para o insucesso das organizações. 

A estratégia se refere como as empresas agem de forma competitiva. 

Segundo De Wit e Meyer (2004), a estratégia pode ser dividida em três dimensões, 

sendo: processo, conteúdo e contexto. As três dimensões são aplicadas em 

qualquer situação que envolve estratégia no cotidiano e cada dimensão, por sua 

vez, pode ser mensurada conforme uma escala composta por dez itens. Cada item 

faz referência a características encontradas nos estrategistas. No que se refere ao 

processo da estratégia, o autor apresenta três perspectivas (constructos): 

pensamento estratégico, formulação estratégica e mudança da estratégia. 

Normalmente, apresentam-se duas abordagens a respeito do processo da 

estratégia como sendo uma progressão linear, em que comumente observa-se a 

análise, formulação e implantação (PEREIRA et al,. 2009). Apesar dessa abordagem 

difundida, alguns autores, como Mintzberg et al. (2000) e Mintzberg e Westley 

(2001), têm criticado essa visão tradicional no que se refere ao processo da 

estratégia, pois acreditam que não se dá de forma linear e de maneira simples. 

Diante de um tema tão vasto, a estratégia tem várias áreas de estudo.  O 

presente trabalho objetiva tratar a respeito da formulação da estratégia. Há varias 

perspectivas que podem ser abordadas para este fim. De Wit e Meyer (2004) 

abordam como os gestores das empresas pensam, formulam e agem em momentos 

de mudanças estratégicas, focando no paradoxo que há nesses processos. 

A formulação da estratégia é abordada por De Wit e Meyer (2004), em que 

se apresenta o paradoxo nesse processo de formação, sendo possível estudar o 

pensamento, a formulação e a mudança estratégica. O processo de formulação da 

estratégia é uma realidade no cotidiano de gestores de empresas públicas e de 

empresas privadas. 

Em instituições públicas e privadas as decisões precisam ter seu percurso 

permeado por ações eficazes. Diante disso, o estudo foi desenvolvido na 



12 

 

Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte – CAERN, levando em 

consideração o processo da formação da estratégia, o processo do pensamento, a 

formulação e mudança estratégica na perspectiva de seus decisores. 

A empresa onde o estudo foi realizado possui 165 sistemas de 

abastecimento de água distribuídos em 153 sedes de municípios e 13 localidades. 

Apenas 5 cidades do Estado possuem sistemas de abastecimento de água que não 

pertencem à instituição em estudo. A empresa é responsável por tratar e distribuir 

água, produto indispensável à saúde humana, cuidando de sua qualidade. 

Entende-se que as organizações estão inseridas em um ambiente em que 

cada vez mais se enfatiza seu desempenho e resultados. As estratégias determinam 

o caminho para o alcance dos objetivos estabelecidos. Entender o processo de 

formulação da estratégia é importante para a tomada de decisão, uma vez que a 

forma como as estratégias surgem e se programam não é da mesma maneira em 

todas as organizações, ou seja, as condições internas configuram cada situação de 

forma única (MARTINS, 2010). 

Mintzberg et al. (2010) descrevem a estratégia como um sequência de 

decisões empresariais para a organização fazer frente ao meio envolvente. A 

estratégia direciona que caminho seguir. Para Porter (1996), estratégia é a busca 

deliberada de um plano de ação que possa desenvolver e ajustar a vantagem 

competitiva de uma empresa. A estratégia trata da criação de uma única e valiosa 

posição de mercado, a partir de atividades diferenciadas. 

É possível citar diversos conceitos de estratégia que foram elaborados no 

decorrer do tempo. Diferentes estudos foram desenvolvidos com essa temática e o 

assunto tem sido de maneiras diferentes (CHANDLER, 1962; ANSOFF, 1965; 

MINTZBERG; WATERS, 1985). 

O processo de formulação da estratégia está integrado à administração de 

uma organização. As organizações precisam definir e conhecer seus processos de 

tomada de decisão com o intuito de melhorar a atuação e buscar melhores 

resultados. 

Tratando-se do processo estratégico, o assunto é fundamental na 

formulação e no pensamento da estratégia. Entender o pensamento estratégico 

requer compreender os mapas cognitivos da mente dos gestores (JONHSON-

LAIRD, 1983). A formulação estratégica está repleta de paradoxos (DE WIT; 
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MEYER, 2004) e cada paradoxo é configurado por estados de consciência e/ou 

argumentos e dimensões (EISENHARDT, 2000). 

O processo da formação estratégica proporciona constructos no que se 

refere ao pensamento, formulação e mudanças estratégicas. No pensamento 

estratégico há o paradoxo entre a ação da lógica e criatividade; na formulação há o 

paradoxo entre estratégias emergentes e deliberadas; e quanto às mudanças 

estratégicas existe o paradoxo: revolucionária e evolucionária (DE WIT; MEYER, 

2004). Assim, busca-se investigar o processo da formulação da estratégia que em 

diversos estudos são citados: De Wit e Meyer (2004), Mintzberg (1973, 1978, 1994, 

2000, 2001), Mintzberg E Waters (1985) Mintzberg E Mchugh (1985) Mintzberg; 

Ahlstrand; Lampel (2000), Porter (1986), Andrews (1987), Ansoff (1984), 

Jarzabkowski (2003). 

Em tempos em que a rapidez na tomada de decisão pode ser o diferencial 

para os gestores, os mesmos lidam com situações em que se faz necessário agir 

com informações que lhe respaldem nas ações executadas. Mas,  diante de um 

mercado tão complexo e de incertezas, em que a tomada de decisão precisa de 

repostas rápidas, o gestor precisa definir ações com lógica e em algumas situações 

com criatividade. 

No momento de formular estratégias as ações são definidas previamente, 

mas há algumas interferências provindas do ambiente e cabe ao gestor agir com 

alguma ação que solucione os problemas provindos inesperadamente. As mudanças 

são inerentes de um processo em que fatores externos afetam as organizações, 

podendo assim a empresa definir mudanças que afetam toda a organização ou 

apenas setores. 

Diante do que foi exposto, é perceptível a complexidade do trabalho de um 

gestor que constantemente está tomando decisões e inserido em um ambiente que 

exige agilidade e eficácia das ações. Perante isso, este estudo se propõe a 

responder a seguinte questão: Qual a relação dos constructos do processo de 

formulação estratégica com o nível acadêmico, nível hierárquico e tempo no 

cargo dos gestores da CAERN? 

 

Partindo desta conjectura, o trabalho tem o foco no processo da formulação 

da estratégia. A investigação parte da hipótese (H0) básica de que não há 

correlação entre dimensões da formulação estratégica e o “nível acadêmico”, “nível 
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hierárquico” e “tempo no cargo” dos decisores. Com o intuito de se obter o melhor 

resultado possível para a pergunta problema, optou-se por desmembrar a hipótese 

básica em três hipóteses secundárias as quais seguem, conforme a Figura 1: 

 

Figura 1 - Hipóteses de pesquisa 

 

Fonte: Dados do estudo, 2013. 

 

 

Além disso, a fim de melhor compreender a causalidade mensurada para 

cada um dos constructos da formulação estratégica, também foram criadas 

preposições para cada uma das hipóteses. 

H1: Há correlação entre a formulação estratégica e o nível acadêmico 

dos decisores; 

P 1.1: Há correlação entre o pensamento estratégico e o nível acadêmico dos 

decisores; 

P 1.2: Há correlação entre a formulação estratégica e o nível acadêmico dos 

decisores; 

P 1.3: Há correlação entre a mudança estratégica e o nível acadêmico dos 

decisores. 
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H2: Há correlação entre a formulação da estratégia e o nível hierárquico 

dos decisores; 

P 2.1: Há correlação entre o pensamento estratégico e o nível hierárquico dos 

decisores; 

P 2.2: Há correlação entre a formulação estratégica e o nível hierárquico dos 

decisores; 

P 2.3: Há correlação entre a mudança estratégica e o nível hierárquico dos 

decisores. 

H3: Há correlação entre a formulação da estratégia e o tempo de serviço 

dos decisores. 

P 3.1: Há correlação entre o pensamento estratégico e o tempo de serviço 

dos decisores; 

P 3.2: Há correlação entre a formulação estratégica e o tempo de serviço dos 

decisores; 

P 3.3: Há correlação entre a mudança estratégica e o tempo de serviço dos 

decisores. 

 

Levando em consideração o problema de pesquisa exposto, qual seja a 

relação entre os constructos do processo de formulação estratégica com o nível 

acadêmico, nível hierárquico e tempo no cargo dos gestores da CAERN, as 

hipóteses levantadas tendo por base referencial estudos a respeito do processo de 

formação estratégica, pretende-se, na seção abaixo, demonstrar a relevância dessa 

pesquisa para o estudo do processo de formação de estratégia nas organizações. 

A escolha deste tema ocorreu devido ao potencial estratégico da CAERN. 

Nessa perspectiva, analisa-se a formulação da estratégia como fator de mudança no 

ambiente de trabalho e gerando assim resultados com alto índice de desempenho. 

Tal ambiente faz com que os indivíduos que estão envolvidos no processo de 

tomada de decisão possam ser estimulados a agir de forma produtiva para o seu 
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trabalho. Nesse caso, a figura do líder ao buscar motivos que estimulem a equipe é 

inerente ao processo do gerenciamento de pessoas. Veem-se locais de trabalho 

estressantes fazendo com que as pessoas venham a agir de modo inusitado. Com 

isso, é essencial uma análise dos mecanismos de estratégia, ressaltando as 

diferentes formas de envolvimento do gestor para com o grupo.  

Diante do exposto, surgiu a ideia de desenvolver uma pesquisa na referida 

área. Como ponto de partida, observa-se a CAERN, que necessita de uma 

reavaliação a partir dos profissionais que estão no cargo de gerência, coordenação e 

chefia. Tendo em vista que o líder executa o papel de orientador e guia de todo 

aparato operacional da empresa, o qual é realizado por pessoas que necessitam de 

diretrizes para o desenvolvimento das tarefas. 

A CAERN é definida como instituição prestadora de serviços de águas e 

esgotos e tem como objetivo contribuir para a melhoria da qualidade de vida de seus 

usuários, com postura adequada e inovadora. É notável que na busca pela 

qualidade da prestação de serviço e inovação, a gestão estratégica se faz presente. 

Esta associa o processo de liderança como fundamental em todo universo de 

trabalho (CAERN, 2013). 

Levando em consideração a perspectiva do gestor em relação ao processo da 

formulação de estratégia, foi feito um levantamento nos principais portais (Biblioteca 

Digital Brasileira de Teses e Dissertações e Scielo) dos trabalhos referente ao tema. 

Os termos utilizados para a referida pesquisa foram: Formulação da estratégia e 

Formação da estratégia. Sendo possível constatar que nos últimos 3 anos não há 

muitos estudos que abordem tal temática, conforme apresentado no Quadro 1. 
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Quadro 1 – Trabalhos científicos que tratam da formulação da estratégia 

AUTORES ANO 
TÍTULO DO 
TRABALHO 

AUTORES CITADOS NO 
REFERÊNCIAL TEÓRICO 

TIPO DE 
TRABALHO 

Oliveira, et al. 2012 

Estratégia 
Competitiva em 
MPE’s: dimensões 
do processo e suas 
associações com as 
estratégias genéricas 
e funcionais 

De Wit e Meyer (2004) 
Mintzberg (1978, 1998) 
Mintzberg e Waters (1985) 
Mintzberg e Mchugh (1985) 
Mintzberg; Ahlstrand; Lampel 
(2000) 
Van de Ven (1992) 
Quinn (1978) 

Artigo 

Santos 
 

2011 

O processo de 
formulação da 
estratégia: um 
estudo de caso nos 
Coris Centro de 
pesquisa clínica 

Mintzberg (1998) 
Hamel e Prahalad (1995) 
Chandler (1998) 
Nicolau (2001) 
Ansoff e McDonnell (1993) 
Kaplan (1997) 
Thompson (2000) 
Van de Ven e Poole (1995) 

Dissertação 

Silva e 
Gonçalves 
 

2011 

O processo de 
formulação e 
implementação de 
planejamento 
estratégico em 
instituições do setor 
público 

Nicolau (2001) 
Ansoff; McDonnell (1993) 
Porter (1989) 
Mintzberg (2003) 
Mariotto (2003) 
Belmiro (2001) 
Ansoff (1977) 
Meirelles (2003) 

Artigo 

Beppler, Pereira 
e Costa 
 

2011 

Discussão conceitual 
sobre o processo de 
estratégia nas 
organizações: 
formulação e 
formação estratégica 

Ansoff (1977) 
Mintzberg (2001, 2004) 
Pereira e Oening (2007) 
Whittington (2002) 
Ansoff (1977) 
Porter (1991) 
Hrebiniak (2006) 
Mintzberg (1978, 1990, 
2001) 
Quinn e Voyer (1978) 

Artigo 

Fonte: Pesquisa realizada no site Biblioteca Digital Brasileira de Teses e dissertações e na base de 
dados da SCIELO. 
 
 

Assim, é possível verificar que não há muitos estudos recentes que tratam do 

assunto objeto desta pesquisa no Brasil. Não havendo pesquisas recentes e poucos 

trabalhos sobre a temática tratada na presente dissertação, pode-se dizer que é 

importante difundir o tema e o objeto de estudo, com o intuito de agregar valor e 

contribuir para o crescimento do setor, respaldando-se com pesquisa atualizada e 

específica para o mercado do Rio Grande do Norte e do país. 

Na busca de artigos científicos internacionais, foi possível constatar 11 

trabalhos publicados nos últimos 3 anos que tenham relação com o temática da 

pesquisa, conforme o Quando 2. 

 



18 

 

Quadro 2 – Artigos Internacionais sobre a temática 

Fonte: Pesquisa realizada no site da Scopus. 

 

A busca por esses artigos foi realizada na base de dados da Scopus e teve 

como palavras-chave: formação da estratégia e formulação da estratégia. 

Diante do que foi exposto, compreende-se que entender como ocorre a 

formação da estratégia segundo a perspectiva dos decisores e alguns fatores que 

AUTORES ANO TÍTULO FONTE DO TÍTULO LOCALIDADE 

Bellamy, LC; 
Lodorfos, G.; 
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implicam tal formulação, proporcionará à empresa em estudo a melhoria das ações 

executadas e uma possível análise de como ocorre o trabalho e as atividades 

estratégicas. 

O objetivo do presente trabalho é verificar se há existência de relação entre 

o pensamento, formulação e mudança estratégica e o nível acadêmico, hierárquico e 

tempo no cargo dos decisores da CAERN. 

 

Os objetivos específicos são: 

 

a) Descrever como a estratégia é elaborada a partir das dimensões do 

pensamento, formulação e mudança da estratégia; 

 

b) Caracterizar os sujeitos da pesquisa quanto ao nível acadêmico, nível 

hierárquico e tempo de serviço; 

 

c) Investigar o que implica nas dimensões do pensamento, formulação e 

mudança da estratégia; 

 

d) Estabelecer relações entre os constructos do processo de formação de 

estratégia e os aspectos relacionados ao nível acadêmico, nível hierárquico e tempo 

de serviço. 

 

Quanto à organização do texto, a primeira seção é dedicada à introdução, 

seguida da segunda seção com uma abordagem teórica da estratégia, tomada de 

decisão e da formação da estratégia. A terceira seção trata dos procedimentos 

metodológicos utilizados, e a quarta seção trata dos procedimentos de análise. Já a 

última seção traz os resultados e discussões a partir da análise dos dados. Conclui-

se o estudo com as respostas para os objetivos específicos propostos e confirmação 

ou não das hipóteses levantadas. 

O presente trabalho é dividido em etapas, conforme está exposto na Figura 2, 

sendo possível visualizar com maiores detalhes a divisão da dissertação.  
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Figura 2 – Estrutura do trabalho

 

 

 

A seguir apresenta-se o referencial teórico com a exposição dos pontos 

centrais do estudo com abordagem seguintes pontos: Estratégia; Decisão e 

liderança organizacional e Processo de formação da estratégia (Pensamento 

estratégico; Formulação da estratégia; Mudança estratégica). 

 

   

Introdução 

•Qual a relação (correlação de Spearman) dos constructos do processo de 
formulação estratégica com o nível acadêmico, nível hierárquico e tempo no 
cargo dos gestores da CAERN? 

•Constatar se há relação entre o pensamento, formulação e mudança estratégica 
e o nível acadêmico, hierárquico e tempo no cargo dos decisores da CAERN. 

Teoria 

• Estratégia; 

• Decisão e liderança organizacional; 

• O processo de formação da estratégia: 

• Pensamento estratégico; 

• Formulação da estratégia; 

• Mudança estratégica. 

Método 

•População e amostra; 

•Coleta de dados; 

•Variáveis do estudo. 

Resultados 

•Descrição da empresa; 

•Análise exploratória descritiva, análise fatorial, confiabilidade (Teste de Alfa de 
Cronbach) e correlação de Spearman. 

Conclusão 

•Considerações; 

 

•Referências. 
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2. PROCESSO ESTRATÉGICO, DECISÃO E LIDERANÇA ORGANIZACIONAL 

  

 

Neste capítulo serão apresentados os referenciais teóricos que orientam a 

compreensão acerca do objeto de estudo, tendo como suporte bibliográfico as 

contribuições de relevantes autores que se dedicaram à problematização da 

estratégia. Os importantes estudos de Mintzberg e Quinn (2001), De Wit e Meyer 

(2004), Porter (1986) e Henk W. Volberda (2008) auxiliam a pesquisa quanto à 

apreciação dos conceitos de estratégia e tomada de decisão. Exposto o arcabouço 

teórico que possibilita a melhor compressão dos conceitos supracitados, analisa-se 

o processo de formação estratégica desde suas dimensões às suas implicações 

para o melhor desempenho de uma organização. 

 

 

2.1 ESTRATÉGIA: ORIGEM E CONCEITUAÇÃO 

 

 

É de suma importância compreender o que significa estratégia para, em 

seguida, analisar como as empresas a percebem e a utilizam em favor da realização 

de suas metas e na formulação do processo estratégico intrínseco ao melhor 

desempenho no mercado.  

Vale destacar que o debate acerca de estratégia não diz respeito apenas às 

grandes corporações, mas se estende a todos os tipos de empresas e instituições, 

públicas ou privadas, independente do porte e do ramo. Desse modo, pode-se 

afirmar que o conceito de estratégia e o processo de elaboração de estratégias 

estão inseridos em contextos específicos, já que atendem às diferentes realidades 

organizacionais. 

Para De Wit e Meyer (2004) não há concordância entre os pesquisadores 

quanto às principais questões que envolvem o conceito de estratégia. Por essa 

razão, algumas definições são apresentadas a seguir de forma a expandir a ideia 

que se faz a respeito do termo. 

De forma geral, Rumelt, Schendel, e Teece (1994) apresentaram o que 

consideram ser as quatro principais questões sobre empresas e organizações para 
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as quais o processo de formação estratégica busca apresentar respostas. Para 

esses autores, importa avaliar: 

 Como as empresas se comportam? 

 Por que as empresas são diferentes/heterogêneas? 

 Qual é a função ou o valor adicionado pelas diferentes unidades de negócio 

de uma empresa? 

 O que determina o fracasso ou sucesso de uma empresa numa competição? 

 

De acordo com Mintzberg e Quinn (2001), o conceito de estratégia é 

originário do grego antigo stratègós, em que strato significa “exército” e “liderança”, 

isto é, a arte do general. Roger Evered apud Mintzberg e Quinn (2001) pondera que 

Strategos refere-se, inicialmente, a um papel (um general no comando de um 

exército) e que, posteriormente, passou a significar “a arte do general”, ou seja, as 

habilidades psicológicas e comportamentais com as quais exercia seu papel. Ao 

tempo de Péricles (450 a. C.), passou a significar habilidades gerenciais 

(administração, liderança, oratória, poder). E a época de Alexandre (330 a. C.) 

referia-se à habilidade de empregar forças para sobrepujar a oposição e criar um 

sistema unificado de governação global. 

Trata-se de um termo que remonta à prática do exército ateniense e traz 

intrínseca uma carga ideológica do melhor desempenho a ser alcançado por meio 

da estratégia. No entanto, essa palavra, ao longo do tempo, assume sentidos em 

diferentes âmbitos (militar, marketing, administração) demandando a necessidade de 

melhor precisar o termo e dando delimitação de acordo com a especificidade que 

assume em cada área do conhecimento.  

Pode-se concluir, evidentemente, que a estratégia não teve suas origens no 

meio empresarial. O uso dessa terminologia nos negócios ocorreu a partir da década 

de 50, quando as organizações passaram a sentir a necessidade de estar mais 

preparadas para o futuro, visto que a sobrevivência não era mais garantida com a 

delimitação de objetivos limitados e ações de curto prazo. Tornou-se premente uma 

visão de grande escopo e de longo prazo (MOTTA, 1995). 

Por volta de 1960, com autores como Igor Ansoff, o tema passa a ser 

amplamente debatido. Nas décadas de 1980/1990 a estratégia se consagra e se 

torna um dos instrumentos mais valiosos para as organizações empresariais. Henry 
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Mintzberg e Michael Porter são, nesse período, alguns dos responsáveis pelo 

desenvolvimento de importantes estudos sobre estratégia no campo da 

administração. 

A definição de estratégia é passível de contradições e diferenças, o que 

comprova a inexistência de uma acepção universalmente aceita e a necessidade de 

colocá-la em contenda. Segundo Mintzberg e Quinn (2001), autores e gerentes 

usam o termo de maneira diferente, alguns incluindo metas e objetivos como parte 

da estratégia, enquanto que outros fazem uma distinção entre eles. O diferente 

entendimento de termos como decisão estratégica, programas e políticas, 

considerados no processo de formulação de estratégia, comprova a ampla 

perspectiva construída em torno da busca de conceituação de estratégia.  

Segundo Mintzberg e Quinn (2001), estratégia é uma dessas palavras que 

as pessoas definem de um jeito e usam de forma diferente, sem perceber a 

diferença. Desse modo, o autor aponta a dificuldade de se compreender 

formalmente o que é estratégia. 

Para situar a busca de entendimento do conceito de estratégia no atual 

panorama de pesquisa, deve-se fazer um levantamento de definições que até então 

contribuíram para o desenvolvimento do que se entende por estratégia. Um amplo 

referencial teórico faz-se necessário para que se evidencie o campo de atuação das 

estratégias e os diferentes contextos em que estão inseridas. 

Para Wilson e Jarzabkowsji (2004), levantando uma perspectiva histórica, a 

estratégia reuniu o que eram as características básicas da administração para 

formar os administradores estratégicos.  

Com o intuito de analisar a linha evolutiva da estratégia na teoria 

organizacional, Volberda (2004) propõe uma classificação que engloba o que 

denominou de perspectivas clássica, moderna e pós-moderna. Para ele, em parte 

essas perspectivas são concorrentes e em outras suplementares. 

A estratégia, na visão clássica, funda o campo de estudo em estratégia e 

acompanha as primeiras preocupações relacionadas à atuação de empresas no 

mercado competitivo. Chandler (1962), é autor de uma definição clássica. Para ele, 

a estratégia está associada à determinação de objetivos básicos de longo prazo de 

uma empresa e adoção de ações adequadas e recursos para atingir seus objetivos.  
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Para Ansoff e McDonnell (1993), estratégia é um conjunto de regras de 

tomada de decisão para orientação do comportamento de uma empresa. Os autores 

apontam quatro tipos distintos de regras: 

 Padrões pelos quais o desempenho atual e futuro da empresa são medidos. 

Em termos qualitativos, esses padrões são chamados de objetivos; em seu 

aspecto quantitativo são chamados de metas; 

 Regras para o desenvolvimento da relação da empresa com seu ambiente 

externo: que produtos e tecnologias serão usados, onde e para quem os 

produtos serão vendidos, a competitividade com os concorrentes. Este 

conjunto de regras é chamado de Estratégia Empresarial; 

 Regras para o estabelecimento das relações e dos processos internos na 

organização, o que constituem o conceito organizacional; 

 Regras pelas quais a empresa conduzirá suas atividades no dia a dia, 

denominadas de políticas operacionais. 

Porter (1999) reforça esse conceito de estratégia envolvendo a questão do 

ambiente em que a organização opera. Para ele, são as ações ofensivas ou 

defensivas que criam uma posição defensável numa indústria, para enfrentar com 

sucesso as forças competitivas e, assim, obter um retorno maior sobre o 

investimento. 

Na perspectiva moderna, o processo incremental, as estratégias emergentes 

e o aprendizado organizacional ganham ênfase e se tornam as fontes potenciais de 

vantagem competitiva. Hamel e Prahalad (1997) renovam o conceito de estratégia 

dando atenção ao corpo da organização e revelam a importância do ambiente 

interno da organização para a elaboração de estratégias competitivas. Os autores, 

numa abordagem menos economicista, ressaltam que a competitividade empresarial 

é resultado da criação de competências distintivas e que a estratégia é fruto do 

pensamento coletivo.  

Para Mintzberg e Quinn (2001), com uma visão que fundamenta a 

importância da aprendizagem organizacional, a estratégia é uma força mediadora 

entre a organização e o seu meio envolvente, centrando-se nas decisões e ações 

que surgem naturalmente.  

A perspectiva pós-moderna da gestão estratégica, sob um enfoque mais 

social, pressupõe que a realidade é socialmente definida e a estratégia é fruto de 
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esquemas planejados, permitindo que a organização e o ambiente sejam 

compreendidos e se adequem às mudanças competitivas. 

Embora a classificação proposta por Volberda situe a pesquisa 

cronologicamente, faz-se necessário reunir as definições dos diversos autores que 

se dedicaram ao campo de estudo de acordo com o valor que agregaram à 

organização estratégica, independentemente da teoria a qual mais se aproxima e 

pertence. 

Para Henderson (1998), estratégias são revistas para enfrentar mudanças 

rápidas em relacionamentos competitivos de mercado, o que favorece a criação de 

diferentes estratégias de atuação. Desse modo, estratégia deve ser entendida como 

um fenômeno passível de mudanças, visto que fatores externos – mercadológicos, 

sociais, operacionais, etc. – exercem um poder de influência no modo como 

funciona. Pode-se entender a estratégia como uma busca deliberada de um plano 

de ação para desenvolver e ajustar a vantagem competitiva de uma empresa no 

setor do mercado em que atua.  

À luz das contribuições do campo da administração, a estratégia está 

diretamente relacionada aos processos de formulação e decisão, em que as 

organizações visam atingir vantagens competitivas perante seus concorrentes 

(PARNELL; KROLL; WRIGHT, 2008).  

Ohmae (1999), dando ênfase à importância do consumidor, afirma que a 

estratégia deve ser utilizada quando se deseja oferecer valor para o consumidor. 

Desse modo, as estratégias de uma empresa não devem ser orientadas para o 

produto, produção, finanças ou vendas. Essa perspectiva prioriza a descoberta de 

fatores significativos, perceptíveis e valorizados pelo consumidor. 

Porter (1999), também considerando como foco da estratégia o consumidor, 

defende que o princípio de uma estratégia competitiva é ser diferente, de modo que 

os consumidores percebam suas ações como algo diferenciado. Para ele, é desse 

modo que a estratégia cria valores que diferenciam a organização de seus 

concorrentes, criando, assim, uma vantagem competitiva. A competitividade é 

atingida e sustentável até que os concorrentes superem as ofertas de uma empresa. 

Para ele, a organização deve conhecer os problemas aos quais está submetida e, 

considerando a competitividade do mercado, criar suas estratégias para se tornar 

mais lucrativa, sustentável e duradoura. 
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Prahalad (1998) considera a longevidade de uma estratégia como aspecto 

fundamental para a obtenção do sucesso. Para ele, em curto prazo, a 

competitividade de uma organização se origina de seus atributos de preço e 

qualidade de produtos, enquanto que, em longo prazo, a competitividade deriva da 

capacidade de formar, a custos baixos e tempo mínimo, competências que 

propiciem produtos inovadores que não possam ser copiados facilmente. 

De acordo com Meirelles (2003), estratégia está associada a decisões e 

ações que impactam o conjunto da organização, lidam com a adequação entre esta 

e o ambiente de atuação, sendo de natureza complexa e envolvendo aspectos de 

conteúdo e processo. 

Mintzberg e Quinn (2001) defendem a ideia de que o conceito de estratégia 

pode ter significados distintos, a depender da diversidade das culturas 

organizacionais e das pessoas envolvidas. Mesmo assim, o autor busca delegar 

uma definição que abranja vários aspectos da estratégia (1977, p. 207): 

 

Estratégia é o padrão ou plano que integra as principais metas, políticas e 
sequência de ações de uma organização em um todo coerente. Uma 
estratégia bem-formulada ajuda a ordenar e alocar recursos de uma 
organização para uma postura singular e viável, com base em suas 
competências e deficiências internas relativas, mudanças no ambiente 
antecipadas e providências contingentes realizadas por oponentes 
inteligentes.    

 

A definição de Piacchiai (2008, p.4) delimita a estratégia como um 

mecanismo de escolhas e tomada de decisões: 

 

A estratégia também pode ser entendida como um padrão consistente de 
escolhas. Um padrão de decisões na empresa que determina e ver ela seus 
objetivos e propostos; um posicionamento ataque e defesa em relação aos 
concorrentes em busca de vantagens competitivas no mercado; um padrão 
global de decisões e ações que posicionam a organização no seu ambiente 
e têm o objetivo de fazê-la atingir seus objetivos a longo prazo; um padrão 
integrativo de decisões e ações, orientado por objetivos, que equaciona os 
recursos e capacitações organizacionais com as oportunidades e ameaças 
em seu ambiente externo.   

 
 

De Wit e Meyer (2004), considerando o amplo campo de atuação da 

estratégia, os interesses das empresas e os diversos meios em que atuam, propõem 

uma organização que busca combinar três grandes dimensões estratégicas, de tal 

modo que não favoreça alguns aspectos em detrimento de outros e evite uma 

definição arbitrária do que seja estratégia.  
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O processo estratégico diz respeito a forma como a estratégia é elaborada, 

analisada, implementada e controlada, sendo a dimensão que aborda quem está 

envolvido na formulação das estratégias e quando elas surgem; o conteúdo 

estratégico significa identificar o que a estratégia representa para a organização; e o 

contexto estratégico analisa sob quais circunstâncias a estratégia é determinada.  

Para os autores, essas três dimensões estão diretamente interligadas, 

tornando o processo da estratégia complexo. Vale ressaltar que esta complexidade 

se configura através dos paradoxos existentes em cada uma dessas dimensões. 

 

 

2.2 DECISÃO E LIDERANÇA ORGANIZACIONAL 

 

 

Hitt (2002), afirma que a análise das organizações e a preocupação com sua 

competitividade, servem para que as empresas busquem recursos necessários e 

capacidades que sustentem suas vantagens competitivas, através de uma 

administração estratégica. 

No processo de formação da estratégia, o líder assume uma função 

importante dentro da organização, pois ele exerce um papel inovador, visando o 

crescimento da empresa por meio de um conjunto de atitudes e decisões. Devido a 

crescente importância que a liderança passou a assumir nas organizações, cada vez 

mais surgem dúvidas de quem e como serão os líderes do futuro e se terão as 

características necessárias que devem predominar nas pessoas que vão guiar uma 

organização.  

 Martins Filho (2010) destaca que a liderança é uma questão que vem sendo 

discutida desde os mais remotos tempos pelo homem. Ser líder e a formação de 

líderes é um desafio constante do homem e das organizações. A partir do momento 

em que a liderança passou a ser uma importante ferramenta para o funcionamento 

de uma empresa, tornou-se imprescindível discutir qual o papel da liderança e seu 

poder no processo da formação de estratégias. Segundo Grant (1991), em tempos 

de mercados competitivos e mudanças constantes, as empresas necessitam cada 

vez mais de recursos e capital intelectual para prover a sua vantagem competitiva.  
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Nez, (2008), argumenta que liderar é exercer a habilidade de influenciar e ser 

influenciado por um grupo, através de um processo de relações interpessoais 

adequadas para a conquista de objetivos comuns a todos os participantes.  

De acordo com Chiavenato (1983, p. 125) "a liderança é necessária em todos 

os tipos de organização humana, principalmente nas empresas e em cada um de 

seus departamentos". 

Desse modo, o cargo de liderança deve ser assumido por indivíduos com 

habilidades específicas, dotadores de uma visão ampla do mercado e que criem 

possibilidades estratégicas de futuro. Também devem ter a habilidade de lidar com 

uma equipe e inspirá-la para que se desenvolvam em conjunto as metas 

empresarias. O líder se compromete com a condução eficaz da organização. 

Analisando internamente a organização, Porter (1986), defende o pressuposto de 

que, para se tornar competitiva, a empresa deve exigir a presença, qualificada, de 

uma liderança com capacidade de motivar e coordenar as ações da organização 

levando em conta as exigências do mercado competitivo. 

A função de liderança exige, portanto, a coordenação do trabalho das 

pessoas, administrando as diferenças e desenvolvendo um clima estratégico em que 

as necessidades e competências desses indivíduos se integrem às da organização. 

Com o objetivo de cumprir com as metas estabelecidas em conjunto com a 

organização, o líder deve fazer a condução da empresa sem perda de objetividade 

ao tempo que precisa se relacionar adequadamente com os funcionários. 

Deve-se ressaltar que o bom cumprimento das atividades por parte de um 

líder deve ser acompanhado pela continuidade do exercício de suas atividades. A 

liderança empreendedora intenta criar e, também, manter a cultura organizacional 

no cotidiano com exemplos, atitudes e ações pessoais, mostrando o que deve e o 

que não deve ser feito. A cultura empreendedora é estabelecida pela vivência, pelos 

valores, procedimentos e práticas diárias na condução do negócio (FERREIRA et al., 

2002).  

Em relação ao debate a respeito do perfil de líder, não há um padrão 

estabelecido. De forma geral, a liderança foi associada a traços físicos, sociais, e de 

personalidade que diferenciava um líder das outras pessoas, como a forte presença 

de algumas características da pessoa como: carisma, coragem, ambição, 

entusiasmo, honestidade inteligência, autoconfiança, visão holística, dentre outros. 
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Robbins (2002, p.305), criticando a ideia de um modelo de perfil associado à 

ideia de bom líder, diz que “apesar da existência do mito, foram aplicadas pesquisas 

sobre esses traços de personalidade, e nada ficou comprovado de que a existência 

dessas qualidades evidenciasse esta teoria”.  

Em relação a qualidades que um líder deve possuir, é unânime a 

concordância entre os autores quanto à inteligência emocional, necessária para lidar 

com pressões e cobranças e atividades em grupo. Goleman (2004), teoriza que a 

inteligência emocional promove aquele com perfil de líder a trabalhar suas 

habilidades com outros indivíduos. Baseado nesse pressuposto, ele apresentou uma 

lista com cinco itens para ajudar na eficácia do líder. Os três primeiros gerenciam as 

próprias habilidades (percepção própria, auto monitoramento e motivação); os dois 

últimos tratam da empatia e habilidade social que concerne às capacidades 

pessoais para administrar o relacionamento com as outras pessoas.  

O processo de formação da estratégia, em alguns casos, quando centralizado 

em um único indivíduo, pode levar a uma dependência excessiva dessa liderança 

em detrimento de um processo participativo. Como alertam Mintzberg et al. (2000), a 

abordagem empreendedora é muito arriscada para o sucesso da empresa, 

baseando-se nos “caprichos” de uma única pessoa e, para superar essas restrições, 

esses autores sugerem que é melhor construir uma organização visionária do que se 

basear unicamente em um líder com visão. 

Para o bom funcionamento de uma organização, faz-se necessário fortalecer 

a relação de reciprocidade do líder com a estratégia, no sentido de objetivar uma 

posição perante o processo. Desse modo, atividades intrínsecas ao processo de 

planejamento estratégico, tal como a elaboração de planejamentos, a identificação 

de problemas, o estabelecimento de metas, etc., são executadas de forma mais 

eficiente frente aos desafios do mercado. 

Diante das exigências do mercado e da complexidade de se gerir uma 

empresa, os indivíduos que executam funções de liderança devem possuir 

competências que os auxiliem no cumprimento de suas atividades. Uma dessas 

competências diz respeito à tomada de decisão, caracterizada por ações que 

definem o perfil de um líder. 

De maneira genérica, todos precisam, seja na vida pessoal ou profissional, 

tomar decisões (MEGGINSON; MASLEY; PIETRI, 1998). Saber tomar decisões é 

uma das principais funções do administrador de uma empresa, visto que muitos 
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fatores devem ser levados em consideração no processo decisório. Algo que num 

primeiro instante aparenta ser simples pode resguardar complexidades no seu 

processo de formulação e aplicabilidade.  

A tomada de decisão, no contexto de uma organização em funcionamento, é 

uma das principais atividades no processo de formulação de estratégia para se 

atingir um determinado objetivo. Qualquer que seja a abordagem para criação ou 

interpretação de estratégia, a mesma envolve tomada de decisão (PORTER, 1991). 

No entanto, embora essa importância tenha sido reconhecida por 

pesquisadores e pelos responsáveis pela tomada de decisão de inúmeras 

empresas, como nos informa Lucian, Barreto Jr. e Moraes (2008), existe uma 

carência de estudos que abordem essa temática de forma categórica.  

De acordo com Kwasnicka (1989), foi conferido ao pesquisador Herbert 

Simon o mérito de precursor em estudos a respeito do processo de tomada de 

decisão, ao publicar, em 1938, o livro intitulado “As funções do executivo”, em que 

considerava a tomada de decisão como o centro da prática administrativa, sugerindo 

o termo “tomador de decisão” para referir-se à atividade de gerenciamento. Herbert 

Simon esclarece a necessidade de os administradores se conscientizarem dessa 

responsabilidade e se prepararem profissionalmente para este desafio. 

Dos estudos consagrados a respeito da tomada de decisão, deve-se atentar 

às pesquisas acerca da influência da tomada de decisão no desempenho 

(FREDERICKSON, 1984; HOUGH; KUNC, MORECROFT, 2010), estudos sobre alto 

escalão na tomada de decisão (HAMBRICK, 1981), estudos sobre a influência 

cognitiva na tomada de decisão (SCHWENK, 1986; DAS, TENG, 1999) e estudos 

sobre a pressão ambiental e o tempo na tomada de decisão (KOCHER; SUTTER, 

2006). 

Compreender a tomada de decisão é fundamental para o desempenho das 

organizações. Ela está presente em todos os níveis organizacionais e envolve 

diversos fatores contextuais. A tomada de decisão consta, em geral, da identificação 

do problema, dos critérios, a forma de analisar, elaborar e escolher alternativas e 

verificação da eficácia da decisão.  

Numa concepção clássica, Megginson, Masley e Pietri (1998, p. 94) afirmam 

que: “A tomada de decisão na administração pode ser definida como a escolha 

consciente de um rumo de ação entre várias alternativas possíveis para se chegar a 
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um resultado desejado”. Desse modo, entende-se que a tomada de decisão está 

centrada numa conscientização de uma problemática a ser solucionada.  

Outro ponto importante é especificar o impacto da tomada de decisão 

quando o processo decisório envolve o ambiente externo e aspectos internos da 

organização. Aspectos sociais e institucionais fazem parte do contexto em que os 

responsáveis pelas tomadas de decisão estão envolvidos. 

Para Eisenhardt e Zbaracki (1992), a tomada de decisão estratégica é 

contingencial e complexa, influenciada diretamente por fatores como variabilidade do 

mercado, comportamento oportunístico e pela pressão de tempo. Para Kunc e 

Morecroft (2010), está associada ao sucesso ou declínio das organizações, assim 

como o rumo estratégico escolhido por elas. 

Uma parte substancial da literatura sobre a tomada de decisão se preocupa 

com a cognição dos indivíduos decisores, e seus vieses cognitivos. Entender a 

mente de um estrategista é importante para que se compreenda seu processo de 

tomada de decisão. O pensamento estratégico e a tomada de decisões estão 

diretamente relacionados aos conhecimentos obtidos pelos indivíduos, e que são 

armazenados em suas mentes como mapas cognitivos ou modelos mentais.  

Para De Wit e Meyer (2004), esses mapas são diretamente influenciados 

pela cultura nacional e local, pela comunidade profissional, pela preferência 

religiosa, pela cultura organizacional, dentre outros fatores. 

Eisenhardt e Zbaracki (1992) defendem a consideração da cognição, da 

intuição e dos insights dos decisores no processo decisório, argumentando que 

estes complementam a racionalidade humana.  

De acordo com Johnson e Laird (1983), investigar pensamentos requer um 

estudo de como o mapa cognitivo do estrategista se apresenta. Mapas cognitivos 

são fontes de entendimento sobre a forma de o indivíduo abordar uma ampla gama 

de assuntos envolvendo a tomada de decisão e o raciocínio. 

Com base em De Wit e Meyer (2004), Lucian, Barreto Jr. e Moraes (2008) 

afirmam que a tomada de decisão está permeada de paradoxos, cuja definição 

assume a característica de simultaneidade de dois estados de consciência. Essa 

tomada de decisão comporta as contradições que são intrínsecas às relações 

humanas. Desse modo, não é possível equacioná-las, pois traduzem opiniões que 

se excluem mutuamente. A Figura 3 traduz as dimensões e paradoxos inerentes ao 

processo estratégico:  
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Figura 3 - Processo de formulação estratégica. 

 

 

Fonte: De Wit e Meyer, 2004, p. 13 adaptado por Lucian, Barreto Jr. e Moraes, 2008, p. 155.  

 

 

A clareza na diferenciação entre problema e oportunidade, de acordo com 

Lucian et al.(2008), nem sempre é visualizada pelos gerentes. Nesse sentido, faz-se 

necessário uma breve explicação. Segundo Stoner e Freema (1999) de modo 

sumário, o problema é o descompasso entre o fato situacional e as metas 

pretendidas. Já a oportunidade faz referência às possibilidades de a organização 

ultrapassar as metas pretendidas. 

Para Drucker (1997), as oportunidades constituem-se como o segredo para 

o sucesso gerencial e organizacional. Em contraposição, a resolução de problemas 

instaura a normalidade da organização, cabendo ao aproveitamento de 

oportunidades uma alternativa para a evolução das organizações.  

Herbert Simon classificou as decisões em programadas e não programadas.  

As primeiras corresponderiam às decisões voltadas para o âmbito do dia-a-dia, isto 

é, as que ocorrem de modo corriqueiro e repetitivo. E, justamente, por essa 

característica previsível, já estariam em consonância com resoluções previamente 

estabelecidas ou normatizadas.  

As decisões não programadas são aquelas que surgem inesperadamente e, 

por isso, não há uma resolução prévia. Por essa razão, torna-se uma decisão mais 

complexa e exige do gerente maior conhecimento sobre o processo de tomada de 

decisão a fim de que atinja os melhores resultados.   

Megginson, Masley e Pietri (1998), afirmam que as decisões não 

programadas requerem decisões inéditas, não se enquadrando em procedimentos 

rotineiros ou padronizados.   

Na literatura especializada não encontramos consenso quanto às fases do 

processo da tomada de decisão. Cada autor varia o número de fases, como também 
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a nomenclatura para identificá-las. Isso ocorre em decorrência dos princípios e 

orientações teóricas de cada perspectiva teórica. 

Lucian, Barreto Jr. e Moraes, (2008, p. 154), com base em Jonhson-Lard 

(2004), conceitua o Mapa Cognitivo como “[...] fontes de entendimento sobre a forma 

de o indivíduo abordar uma ampla gama de assuntos envolvendo a tomada de 

decisão e o raciocínio”.  

Para De Wit e Meyer (2004), o processo de formulação da estratégia 

condensa uma variedade de paradoxos, os quais precisam ser compreendidos para 

maior sucesso do próprio processo de tomada de decisão. 

De Wit e Meyer (2004) demarcam os momentos da tomada de decisão como 

dimensões do processo, a saber: o pensamento estratégico, formação estratégica e 

mudança de estratégia, que são complexos e não lineares, ao contrário de muitas 

abordagens tradicionais que retratam o processo da estratégia como uma 

progressão linear.  

 

 

2.3 O PROCESSO DE FORMAÇÃO DA ESTRATÉGIA 

 

 

O processo de formação estratégica é fundamental para o sucesso 

organizacional. Por essa razão, demanda atenção dos pesquisadores e capacidade 

de atuação dos administradores. Trata-se de uma fase bastante complexa, que 

envolve uma série de fatores. Porém, de forma geral, pode-se afirmar que o 

processo de formação estratégica é composto por quatro fases: identificação, 

diagnóstico, concepção e realização. De forma geral, esse processo envolve desde 

o diagnóstico de problemas e desafios que uma empresa vai enfrentar, a forma 

como se pretende reagir estrategicamente de modo a garantir o bom desempenho 

da empresa e o alcance do sucesso planejado. 

 Embora essa seja uma forma lógica de se analisar a formação de 

estratégia, o planejamento estratégico formal pode constituir um erro, visto que 

geralmente negligencia novas ideias, aprendizado, ambiente político e toda sorte de 

imprevisibilidades do mercado. 

Com uma concepção do que seja estratégia e sua importância para o bom 

funcionamento de uma empresa num mercado competitivo, Whittington (2003) 
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assegura que uma organização não deve procurar o conceito teórico de estratégia, 

mas sim como se dá sua formulação, desenvolvimento e, por fim, os resultados 

obtidos ao longo do processo estratégico. Para o autor, a compreensão da 

estratégia se dá no campo de atividade social e no mercado, cujas práticas são 

voltadas para a sociedade. 

Desse modo, torna-se fundamental não só entender e descrever o processo 

de formação da estratégia, como também analisar as relações entre o processo e o 

desempenho das empresas. 

Algumas questões se tornam fundamentais para uma organização: quem 

são os responsáveis pela formulação da estratégia? Quais as ferramentas e técnicas 

de elaboração e administração de estratégias? Quais competências são necessárias 

para e execução de estratégias? Como os resultados devem ser controlados e, 

posteriormente, divulgados?  

Entender o processo de formação de estratégia implica compreender a 

relação intrínseca e necessária entre os agentes envolvidos nas atividades 

estratégicas, o ambiente em que ocorrem, os interesses da organização e as 

estratégias formuladas. 

De acordo com Saraiva (2004), a estratégia deve ser concebida a partir do 

contexto, entendendo-se por contexto o conjunto de variáveis formado por tempo, 

atividades culturais e organizacionais, o ambiente e seu nível de estabilidade, 

estrutura, aparato tecnológico da organização e, ainda, sua liderança e sistema 

político interno. 

Goold e Campbell (1998) defendem que não existe uma única maneira de se 

formular estratégias. Trata-se de atitudes que dependerão da natureza dos negócios 

de atuação, das pessoas envolvidas no processo, da necessidade de ação exigida 

pelo mercado, assim como dos objetivos e estrutura da organização. 

Wack (1998) acredita que vivemos em um contexto em que a instabilidade é 

cada vez mais impactante. Para ele, o ambiente de negócios não permite nenhuma 

projeção confiável a partir de um comportamento passado ou de algo que é 

previsível. O ambiente de negócios é, a todo o momento, moldado por diversos 

fatores de natureza econômica, política e social. 

Se, por um lado, o processo de formação de estratégia é contextual e está 

condicionado a questões institucionais, sociais e econômicas, por outro lado é 
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importante salientar a importância do responsável pela formulação de estratégias em 

uma empresa.  

Quinn e Mintzberg (2001) aponta o executivo principal da empresa como o 

responsável pela estratégica da organização: para o autor, a criação da estratégia, 

naturalmente, é responsabilidade do executivo principal e o processo tende a ser 

altamente intuitivo, com frequência orientado para a procura agressiva de 

oportunidades. Não é de surpreender, portanto, que a estratégia resultante tenda a 

refletir a visão implícita de que o executivo principal tem do mundo, muitas vezes 

uma extensão de sua personalidade. 

Em relação à natureza da formação de estratégia, Mintzberg e Waters 

(1985) afirmam que há duas formas: a deliberada e a emergente. O que as difere é, 

fundamentalmente, a estratégia deliberada que prioriza o planejamento, a direção e 

o controle, possibilitando a realização de intenções, enquanto que a estratégia 

emergente permite que as empresas desenvolvam suas estratégias à medida que o 

ambiente competitivo gera novos cenários e exige novas formas de atuação. 

Muitos autores e gestores de grandes organizações são favoráveis à ideia 

de que a criação de um plano estratégico é um instrumento fundamental para uma 

gestão de sucesso, promovendo um desempenho de alta qualidade (ANSOFF; 

McDONNELL, 1993; PORTER, 1989). Com essa finalidade, defendem a ideia de 

que o processo de formação de estratégia é necessário para as organizações 

atingirem melhores resultados, através do direcionamento de esforços para o 

alcance dos objetivos almejados por elas. Assim, cabe à organização estar atenta e 

preparada para ajustar sua gestão, processo que envolve desde a definição de 

objetivos até a análise dos condicionantes ambientais de mercado. 

Segundo Mariotto (2003), a formação da estratégia deve ser um processo 

contínuo, pois as estratégias correntes estão sendo constantemente desafiadas por 

novas estratégias emergentes e por desafios e dificuldades que o mercado impõe. 

Levando em consideração que a formação do processo de estratégias é 

complexo e condicionado por vários fatores, Pettigrew (1987) formulou três 

dimensões da estratégia – processo, conteúdo e contexto.  

Seguindo a mesma perspectiva, De Wit e Meyer (2004), defende que o 

processo de formulação estratégica está repleto de paradoxos que devem ser 

analisados para uma melhor compreensão do processo. Para os autores, paradoxo 

é uma situação em que dois fatores aparentemente contraditórios, ou mutualmente 
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excludentes, parecem ser verdadeiros ao mesmo tempo. Esses paradoxos 

envolvem, segundo os autores, três dimensões conforme se apresenta no Quadro 3: 

 

Quadro 3 - Tensões do Processo de Formulação Estratégica 

PROCESSO 
ESTRATÉGICO 

Dimensão Paradoxo 

Pensamento  Lógico X Intuitivo 

Formação Deliberada X Emergente 

Mudança Revolucionária X Evolucionária 

Fonte: Adaptado de De Wit e Meyer (2004) 

 

A natureza paradoxal quanto às características do pensamento estratégico, 

da formação e da mudança organizacional revelam a importância da compreensão 

do processo estratégico. 

 

 

2.3.1 Pensamento estratégico 

 

 

O entendimento do pensamento estratégico circunda a investigação das 

hipóteses, crenças e ideias dos indivíduos, que conduz às decisões estratégicas e 

aos comportamentos organizacionais (DE WIT; MEYER, 2004).  

Desse modo, o estudo a respeito do pensamento estratégico se ocupa da 

compreensão da mente do estrategista e das atividades cognitivas que o permitem 

tomar decisões. Basicamente, dividem-se as atividades cognitivas que definem um 

problema e atividades cognitivas que os soluciona. Entende-se por cognitivo o modo 

como os indivíduos adquirem, armazenam e usam seus conhecimentos. 

Para Bonn (2001), o desenvolvimento do pensamento estratégico tem se 

tornado o maior problema enfrentado pelas organizações, e é indicado como uma 

competência central que deve ser adotado por elas. 

De acordo com Andrews (1994) e Barney (2011), as questões norteadoras 

do pensamento estratégico se referem à forma como os gestores diagnosticam os 

problemas organizacionais e como geram, avaliam e decidem sobre as soluções que 

melhor aprimorem o desempenho e, em consequência, permitam a empresa 

alcançar as finalidades estabelecidas. 
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Segundo De Wit e Meyer (2004), o pensamento estratégico está associado 

ao modelo mental do estrategista decorrente de suas atividades (software) e 

habilidades cognitivas (hardware). Em relação ao desenvolvimento do pensamento 

estratégico, há um paradoxo quanto à natureza dos mapas cognitivos dos 

tomadores de decisão. Esses mapas constituem o resultado de anos de 

conhecimento e experiências acumuladas pelo indivíduo.  

De acordo com Moraes et al. (2008), o pensamento estratégico situa-se nas 

abordagens lógicas e intuitivas, paradoxo bastante discutido na literatura 

especializada. As abordagens se distinguem, respectivamente, por ser: analíticas, 

formais, de regras fixas, dedutivas e computacionais, verticais, consistentes e 

rigorosas, objetivas e tratam a estratégia como ciência; e criativas, informais, de 

regras variáveis, indutivas e imaginativas, laterais, heterodoxas e inovadoras, 

subjetivas e por tratarem a estratégia como arte.  

Muitos estrategistas “lógicos” afirmam que decisões estratégicas não podem 

ser fundadas apenas nos mapas cognitivos, baseando-se em experiências passadas 

ou na intuição. Para eles, esse tipo de abordagem tende a fracassos. Já os 

estrategistas que fundam suas decisões criativamente não adotam nenhum conjunto 

de regras predeterminadas e fazem uso da intuição como uma ferramenta de 

formulação estratégica. Segundo Minn e Mintzberg (2001), a criatividade é o centro 

do pensamento estratégico e pensar criativamente em termos estratégicos é 

sugerido como a fonte da competitividade das organizações.  

 

 

2.3.2 Mudança estratégica 

 

  

A mudança faz parte do mundo moderno e é uma constante no mundo dos 

negócios. Nos estudos voltados para o processo de formação estratégica, o tempo 

“mudança” é bastante recorrente. Numa organização, mudanças podem ser 

provenientes de fatores externos e internos. Uma mudança pode ser motivada, por 

exemplo, por inovações tecnológicas ou por novas demandas do mercado. Quando 

uma empresa reage a uma determinada circunstância, ela busca se adaptar à nova 

situação. Segundo Porter (1999), as mudanças são necessárias, pois as empresas 

não suportam estarem dois anos atrás de seus concorrentes. 
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Para Shein (1982), a mudança pode ser concebida por meio de um ciclo 

adaptado que começa com uma modificação em algum aspecto do ambiente 

organizacional e termina em uma situação de equilíbrio mais adaptada e dinâmica 

para enfrentar tal modificação. Desse modo, o processo de mudança estratégica 

pode ser concebido como uma forma de aprendizado em que a organização está 

continuamente reavaliando sua relação com o ambiente externo, de forma a 

encontrar uma posição de equilíbrio. 

De acordo com De Wit e Meyer (2004), a mudança estratégica deve ser 

encarada como um processo condicionado pelas ocorrências de eventos ao longo 

do tempo provocado por ações individuais e organizacionais. Desse modo, é notável 

a necessidade de se analisar os resultados de tomadas de decisões e eventos 

anteriores de modo a orientar a competição atual e mudanças que visem o futuro. 

Para Quinn e Mintzberg (2001), cabe aos gestores o questionamento se o 

processo de formação de estratégia é composto por rupturas ou se a evolução é 

parte de alguma estratégia única, composta por eventos de adaptação. Nesse 

sentido, quanto à natureza da mudança, surge o paradoxo pertencente às 

transformações no processo estratégico. Elas podem ser evolucionárias ou 

revolucionárias. Mudanças revolucionárias propõem que as organizações rompam 

com o passado, pois uma ligação com este leva a um estado de paralisia. Essa 

abordagem funciona, sobretudo, em organizações rígidas, as quais pequenas 

mudanças não provocam grandes resultados. Fontes de rigidez organizacional, 

responsáveis pelo atraso e fracasso de empresas no mercado competitivo, incluem, 

principalmente, resistência psicológica, resistência cultural, resistência política à 

necessidade de mudança, bem como travamento pelos investimentos já executados, 

pelas competências adquiridas e pelos responsáveis por tomadas de decisão. 

Para Marrick (1998), a mudança revolucionária é a chave da liderança no 

mercado. Tushman e O Reilly (1996) acreditam que haja ao menos um momento na 

história de qualquer organização que seja necessário mudar revolucionariamente 

para que se alcance um nível superior de desempenho. Esse tipo de mudança é de 

alto impacto e provoca transformações profundas na estrutura, nas relações de 

poder e no processo decisório. 

Já as mudanças evolucionárias, por sua vez, propõem melhorias através de 

pequenas mudanças e se dão em aspectos específicos da organização. Essas 
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mudanças ocorrem gradualmente ao longo do tempo, permitindo que as empresas 

aprendam com suas ações iniciais. 

De acordo com Mintzberg e Westley (1992), a mudança estratégica pode 

ocorrer de maneira planejada (deliberada) ou não planejada (emergente). Desse 

modo, as empresas podem gerenciar suas mudanças formalmente, caracterizando a 

mudança planejada; ou informalmente, sob a pressão de fatores que as colocam 

numa situação emergencial. 

O processo de mudança estratégica tem escopo amplo e traz impactos de 

longo prazo, envolvendo variáveis críticas da organização, como a política, a cultura, 

as relações de poder, a distribuição de recursos, dentre outras (HUTT; WALKER; 

FRANKWICK, 1995). 
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3. PROCEDIMENTOS DE PESQUISA/MÉTODO DE ANÁLISE 

 

 

O objetivo do trabalho é fazer uma análise em um grupo de gestores da 

CAERN e para isso pode-se dizer que a pesquisa será exploratória e descritiva, 

classificando-se como um estudo de caso. Para Selltiz et al. (1965) a pesquisa 

exploratória objetiva a formulação de um problema para investigação ou para 

criação de hipóteses. Esse tipo de estudo permite uma maior familiaridade entre o 

pesquisador e o tema pesquisado (GIL, 1988). 

Essa seção se propõe a apresentar os procedimentos metodológicos 

utilizados para o alcance dos objetivos específicos propostos no presente trabalho. 

No Quadro 04 está delineado o design da pesquisa proposta contendo um resumo 

da metodologia utilizada, com a apresentação do problema de pesquisa e suas 

hipóteses e as teorias que suportam a pesquisa. Serão ainda apresentados os 

métodos de análise da pesquisa. 
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Quadro 4 - Delineamento dos procedimentos metodológicos da pesquisa 

DESIGN DA PESQUISA 

PROBLEMA 
HIPÓTESES DE 

ESTUDO 

TEORIA CONCEITOS 
AUTORES 

ANO 

TÉCNICA 

DE COLETA 

DE DADOS 

MÉTODO / 

TÉCNICA 

DE 

ANÁLISE 

DE DADOS 

Qual a relação 

entre os 

constructos do 

processo de 

formulação 

estratégica com 

o nível 

acadêmico, nível 

hierárquico e 

tempo no cargo 

dos gestores da 

CAERN? 

H1: Há correlação 

entre a 

formulação 

estratégica e o 

nível acadêmico 

dos decisores; 

Ansoff; McDonnell (1993) 
De Wit e Meyer (2004) 
Goold e Campbell (1998) 
Mariotto (2003) 
Mintzberg (2001) 
Pettigrew (1987) 
Porter (1989) 
Saraiva (2004) 
Wack (1998) 
Whittington (2003) 

 

Questionário  
Análise 
fatorial; 
 
Correlação 
paramétrica 
de 
Spearman. 

H2: Há correlação 

entre a 

formulação da 

estratégia e o 

nível hierárquico 

dos decisores; 

Andrews (1994) 
Barney (2011) 
Bonn (2001) 
De Wit e Meyer (2004) 
Minn e Mintzberg (2001) 
Moraes et al. (2008) 

H3: Há correlação 

entre a 

formulação da 

estratégia e o 

tempo de serviço 

dos decisores. 

De Wit e Meyer (2004) 
Hutt; Walker; Frankwick 
(1995). 
Marrick (1998) 
Mintzberg e Westley 
(1992) 
Porter (1999) 
Quinn e Mintzberg (2001) 
Shein (1982) 
Tushman e O Reilly 
(1996) 
 

Fonte: Dados do estudo, 2013. 
 

 

Pode-se afirmar que o presente estudo classifica-se como descritivo, pois há 

o intuito de analisar, descrever e interpretar os dados oriundos da pesquisa realizada 

com os decisores da CAERN. Para Prodanov e Freitas (2013, p. 52), a pesquisa 
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descritiva visa “descrever características de determinada população ou fenômeno ou 

o estabelecimento de relações entre variáveis. Tal pesquisa observa, registra, 

analisa e ordenam dados, sem manipulá-los”. 

Segundo Leite (1978) o universo pode delimitar-se ao campo de pesquisa 

em termos temporais, geográficos, setoriais ou qualquer outra dimensão cabível com 

base na disponibilidade de dados, ou nos objetivos da pesquisa e nos custos.  

O universo da pesquisa foi constituído por 75 gestores, dos seguintes níveis 

hierárquicos: gerente, chefe de seção e coordenador. A pesquisa foi censitária, 

tendo em vista que foram pesquisados todos os ocupantes de cargos de liderança 

no Rio Grande do Norte. Para o desenvolvimento da pesquisa, o pesquisador obteve 

a autorização do presidente da instituição, Yuri Tasso. Os entrevistados concederam 

a entrevista sem objeções e, por parte de alguns, houve interesse em se informar a 

respeito da finalidade das questões propostas. Alguns gerentes não tiveram 

disponibilidade no momento da visita à organização e agendaram outra data para 

responder ao questionário. Para a realização da pesquisa, fez-se necessário visitar o 

escritório da CAERN sediados nas cidades de Natal, Mossoró, Assú, Caicó e Currais 

Novos.  

A coleta de dados foi realizada com um questionário (apêndice) composto 

por 4 blocos de perguntas, sendo o primeiro bloco questões relacionadas ao 

pensamento estratégico em que se pretende investigar se o gestor age com lógica 

ou criatividade nas ações cotidianas; o segundo é formado por questões 

relacionadas a formulação estratégica, verificando-se a existência de estratégias 

deliberadas ou emergentes; o terceiro foca nas mudanças estratégicas, investigando 

se as mudanças são revolucionarias ou evolucionarias. O quarto e último bloco é 

formado por perguntas que se refere ao perfil do entrevistado e vida profissional. 

Sendo assim, uma pesquisa quantitativa. 

Os três primeiros blocos da pesquisa são compostos por 10 afirmativas 

cada, em que o respondente tem a opção de escolher o grau de concordância em 

uma escala de Likert de 5 pontos (discordo totalmente; discordo parcialmente; nem 

concordo, nem discordo; concordo parcialmente; concordo totalmente). O quarto 

bloco de perguntas se refere ao sexo, nível hierárquico, escolaridade, tempo que 

exerce o cargo de gestor, totalizando 33 questões. 

O questionário utilizado na pesquisa é validado e foi desenvolvido a partir do 

estudo realizado por Lucian, Barretto Júnior e Moraes (2008). A utilização do mesmo 
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para a presente dissertação foi cedido e autorizado pelos autores do estudo 

supracitado. 

Para a tabulação e análise dos dados, foi usado o programa estatístico 

Statistical Package for the Scial Sciences 19.9 (SPSS), utilizando-se análise fatorial, 

e verificando-se a confiabilidade através do teste Alfa de Cronbach e analise de 

Spearman para constatar a correlação das variáveis. 

Com o intuito de mensurar a confiabilidade, observa-se a avaliação da 

consistência utilizando-se a técnica de Alfa de Cronbach (CRONBACH, 1951). Essa 

é uma técnica muito utilizada em pesquisas sociais (BARBOSA et at., 2004). 

Segundo Churchill (1979), o coeficiente Alfa deve ser a primeira ação em uma 

pesquisa para calcular e avaliar a confiabilidade/qualidade do instrumento 

empregado. O Alfa de Cronbach consiste em calcular a partir da variância de todos 

os coeficientes de tendência que podem dividir a escala, e o valor de confiabilidade 

esperado é de no mínimo 0,6 para a área de Ciências Sociais. (MALHOTRA, 2006). 

Após os dados levantados e identificados, uma matriz de correlação 

paramétrica de Spearman foi construída para evidenciar se há associações/relações 

entre os fatores relatados nas hipóteses de pesquisa. Confirmando, com isso, o 

cumprimento de um dos objetivos do presente trabalho.  

Dentre as técnicas não-paramétricas, o coeficiente de correlação de 

Spearman (rs) é uma das mais conhecidas e utilizadas na prática. Esse coeficiente é 

utilizado em substituição ao coeficiente de correlação de Pearson (r) nos casos em 

que ocorrer binormalidade dos dados. 

O coeficiente de correlação de postos (Spearman) é o coeficiente de 

correlação linear de Pearson aplicado aos postos dos dados, obtidos 

independentemente para cada variável. 

É uma medida de associação que exige que ambas as variáveis se 

apresentem em escala de mensuração pelo menos ordinal. Basicamente equivale ao 

coeficiente de correlação de Pearson aplicado a dados ordenados. Ele é usado para 

verificar se as variáveis estão associadas e qual o seu grau de associação.  
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4. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Esta seção foi organizada para apresentar os procedimentos de análise e 

interpretação dos dados, bem como as ferramentas estatísticas utilizadas a fim de 

se obter o cumprimento dos objetivos específicos da pesquisa. 

Para realização do estudo foram aplicados 75 questionários, dos quais 5 

foram retirados por serem outliers resultando em uma amostra válida de 70 

questionários. Os respondentes são em sua totalidade decisores da CAERN, 

empresa de economia mista, sendo a maior companhia de águas e esgotos do Rio 

Grande do Norte. Os níveis hierárquicos que tiveram representação na amostra 

foram: coordenadores, gerentes e chefes de seção. Segundo Hair et al. (2006, p. 

112) a amostra mínima para realização do estudo seria de cinco respondentes para 

cada variável da escala. 

Neste estudo foram utilizados nos questionários escalas de dez itens, 

totalizando, então, um número mínimo exigido de 50 questionários respondidos para 

que as análises multivariadas pudessem ser executadas. 

Como condição básica para as análises multivariadas foi elaborada uma 

hipótese nula para este estudo, conforme mencionado anteriormente: H0 - Não há 

correlação entre as dimensões da formulação estratégica (pensamento, formação e 

mudança) e a “formação acadêmica”, o “nível hierárquico” e o “tempo no cargo” dos 

decisores estudados. 

 

 

4.1 ANÁLISE DE CONFIABILIDADE E DE FATOR 

 

 

As três escalas utilizadas foram submetidas à técnica de análise fatorial, que 

possui o objetivo de analisar as relações internas entre um dado número de varáveis 

e explorar os fatores latentes comuns a esses itens. O objetivo é encontrar um meio 

de condensar a informação em um número menor de variáveis (fatores), com o 

mínimo de perda aceitável (HAIR et al., 2006, p. 17). 
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Para testar a confiabilidade das escalas foi feito o uso da técnica Alfa de 

Cronbach. Os valores esperados de confiabilidade para o Alfa de Cronbach, 

segundo Malhotra (2006, p. 277) são de no mínimo 0,6. Índices iguais ou inferiores a 

esse não possuem consistência interna suficiente para a área de Ciências Sociais. 

Para sua consistência interna, a análise fatorial deve possuir significância 

igual ou menor a 0,005, sendo esta, medida através do índice de Kaiser-Meyer-

Olkin. Índices acima de 0,5 são considerados altos, ou seja, a análise fatorial é 

adequada (MALHOTRA, 2006, p. 549). Outros índices de adequação da matriz de 

correlação fatorial existente é o teste de esfericidade de Bartlett, em que é calculado 

o qui-quadrado e o grau de liberdade. Para o qui-quadrado, quanto maior o seu valor 

absoluto apresentado, mais adequada é a matriz (MALHOTRA, 2006, p. 550). 

O grau de liberdade indica a partir de quantos valores conhecidos os demais 

não estão livres para variar (LEVINE; BERENSON; STEPHAN, 2000, p. 291), e 

nesse caso espera-se os maiores valores possíveis. A escala sobre pensamento 

estratégico obteve o índice Alfa de confiabilidade de 0,614 sem a necessidade de 

exclusão de qualquer variável. A matriz resultante da análise de fatores rotacionada 

pelo método Varimax pode ser observada na Tabela 1.  

 

Tabela 1 – Rotated Component Matrixa 

ITENS 
Component 

1 2 3 

Costumo realizar uma reflexão crítica sobre minhas crenças e forma 
de pensamento. 

,631   

Realizo análise do ambiente interno da empresa e do setor em que 
ela atua antes de formular estratégias. 

,541   

Testo minhas crenças organizacionais com o objetivo de melhorá-las 
e poder aplicá-las. 

,690   

Testo minhas suposições para evitar basear as estratégias apenas na 
intuição. 

,670   

Desenvolvo estratégias de maneira formal, seguindo uma lógica clara. ,841   

Utilizo a imaginação como fonte de criação estratégica.   ,790 

Sou intuitivo na formulação de estratégias e me baseio no meu 
entendimento sobre as coisas. 

 ,602  

Formulo estratégias com base na minha forma de pensar e ver as 
coisas. 

  ,689 

Acredito que estratégias surgem de boas ideias e não de boas 
observações sobre os fatos. 

 ,865  

Formulo estratégias com base na criatividade.  ,825  

 

O KMO observado foi de 0,607, com 45 graus de liberdade e qui-quadrado 

de 184,412 com significância de 0,000. As variáveis encontradas receberam os 
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títulos de “pensamento lógico”, para o primeiro fator, “pensamento criativo”, para o 

segundo fator e “empreendedorismo”, para o terceiro fator. 

A escala sobre formulação estratégica obteve o índice Alfa de confiabilidade 

de 0,790 excluindo-se apenas uma variável. Sendo retirada pelo fato de apresentar 

Communalities (Valor inferior a 0,5). A matriz resultante da análise de fatores 

rotacionada pelo método Varimax pode ser observada na Tabela 2. 

 
Tabela 2 – Rotated Component Matrixa 

ITENS 
Component 

1 2 3 

Acredito que um plano estratégico deva ser completamente finalizado 
antes de 
ser iniciada sua execução. 

,704   

Crio estratégias com orientação de longo prazo. ,808   

Documento e torno explícito os planos estratégicos definidos para o 
negócio ou atividade. 

,909   

Traço metas e/ou objetivos bem definidos para guiar as estratégias. ,685   

Acredito que uma boa estratégia deve ser capaz de descrever as 
ações das pessoas, evitando improvisos. 

,707   

Creio que uma estratégia também pode ser construída ou modificada 
na medida em que as ações vão sendo realizadas. 

 ,864  

Acredito que as estratégias surgem no dia a dia, à medida que as 
coisas vão sendo realizadas. 

 ,847  

Estou certo que novas estratégias podem surgir de experiências ou 
iniciativas 
das pessoas. 

 ,902  

Crio estratégias que são na essência flexíveis.  ,743  

 
O KMO observado foi de 0,705, com 36 graus de liberdade e qui-quadrado 

de 325,276 com significância de 0,000. As variáveis encontradas receberam os 

títulos de “formação deliberada”, para o primeiro fator, “formação emergente”, para o 

segundo fator. 

A escala sobre mudança estratégica obteve o índice Alfa de confiabilidade 

de 0,631 excluindo-se apenas três variáveis. Sendo retirada, uma por vez, pelo fato 

de apresentarem Communalities (Valores inferiores a 0,6). A matriz resultante da 

análise de fatores rotacionada pelo método Varimax pode ser observada na Tabela 

3. 
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Tabela 3 – Rotated Component Matrixa 

ITENS 
Component 

1 2 3 

Percebo que as mudanças com melhores resultados são aquelas que 
reinventam o modo de funcionar do negócio ou da atividade. 

 ,768  

Implemento mudanças de grande impacto e com velocidade para 
minimizar a resistência das pessoas. 

 ,848  

Estou certo que para ocorrer uma mudança estratégica é necessário 
ocorrer uma grande mudança organizacional. 

  ,909 

Acredito na capacidade de aprendizado da empresa e que as 
mudanças devem acompanhar o ritmo deste aprendizado. 

,693   

Creio que a mudança é algo naturalmente presente no dia a dia de 
uma empresa. 

,761   

Percebo que alterações em rotinas e processos são coisas que 
precisam de certo tempo para se entender, testar e aplicar. 

,809   

Implemento várias pequenas mudanças organizacionais que 
cumulativamente se tornarão uma grande mudança na estratégia da 
empresa. 

,833   

 
 

O KMO observado foi de 0,694, com 21 graus de liberdade e qui-quadrado 

de 113,349 com significância de 0,000. As variáveis encontradas receberam os 

títulos de “mudanças revolucionárias”, para o primeiro fator, “mudanças 

evolucionárias”, para o segundo e “inovação”, para o terceiro. 

 

 

4.2 CORRELAÇÃO DE SPEARMAN 

 

 

A partir dos fatores latentes identificados, uma matriz de correlação 

paramétrica de Spearman foi construída. A correlação de Spearman constitui um 

fundamento conceitual para a análise de regressão múltipla (MALHOTRA, 2006, p. 

497). Pode-se observar na Tabela 4 o resumo da correlação existente. 

 

Tabela 4 - Resumo das Correlações de Spearman 

 Formação acadêmica 

Formulação deliberada ,236** 

Nota: **Sig. 0,05. 

 

De acordo com o resultado obtido junto aos entrevistados, pode-se afirmar 

que há uma correlação entre a formação acadêmica e a formulação estratégica. A 
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variável estatística é de natureza bidimensional, a partir da qual se percebe que, 

para cada entrevistado, vê-se a associação de duas características distintas. Vale 

notar que embora as variáveis estejam positivamente correlacionadas, a correlação 

não indica causalidade. Nas Tabelas 5, 6 e 7 é possível verificar as hipóteses e 

observar a preposição que houve correlação com os constructos do processo de 

formulação da estratégia. 

 

Tabela 5 - Análise dos testes de correlação de Spearman para hipótese 1 

  Hipótese 1 

  P 1.1: Há correlação 

entre o pensamento 

estratégico e o nível 

acadêmico dos 

decisores. 

P 1.2: Há 

correlação entre 

a formulação 

estratégica e o 

nível acadêmico 

dos decisores. 

P 1.3: Há 

correlação entre 

a mudança 

estratégica e o 

nível acadêmico 

dos decisores. 

Pensamento 

Estratégico 

Lógico Refutado Refutado Refutado 

Empreendedorismo Refutado Refutado Refutado 

Criativo Refutado Refutado Refutado 

Formulação 

Estratégica 

Deliberada Refutado CONFIRMADA Refutado 

Emergente Refutado Refutado Refutado 

Mudança 

Estratégica 

Revolucionaria Refutado Refutado Refutado 

Inovação Refutado Refutado Refutado 

Evolucionária Refutado Refutado Refutado 
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Tabela 6 - Análise dos testes de correlação de Spearman para hipótese 2 

  Hipótese 2 

  P 2.1: Há correlação 

entre o pensamento 

estratégico e o nível 

hierárquico dos 

decisores. 

P 2.2: Há 

correlação 

entre a 

formulação 

estratégica e o 

nível 

hierárquico dos 

decisores. 

P 2.3: Há 

correlação entre 

a mudança 

estratégica e o 

nível hierárquico 

dos decisores. 

Pensamento 

Estratégico 

Lógico Refutado Refutado Refutado 

Empreendedorismo Refutado Refutado Refutado 

Criativo Refutado Refutado Refutado 

Formulação 

Estratégica 

Deliberada Refutado Refutado Refutado 

Emergente Refutado Refutado Refutado 

Mudança 

Estratégica 

Revolucionaria Refutado Refutado Refutado 

Inovação Refutado Refutado Refutado 

Evolucionária Refutado Refutado Refutado 

Tabela 7 - Análise dos testes de correlação de Spearman para hipótese 3 

  Hipótese 3 

  P 3.1: Há correlação 

entre o pensamento 

estratégico e o 

tempo de serviço dos 

decisores. 

P 3.2: Há 

correlação 

entre a 

formulação 

estratégica e o 

tempo de 

serviço dos 

decisores. 

P 3.3: Há 

correlação entre 

a mudança 

estratégica e o 

tempo de serviço 

dos decisores. 

Pensamento 

Estratégico 

Lógico Refutado Refutado Refutado 

Empreendedorismo Refutado Refutado Refutado 

Criativo Refutado Refutado Refutado 

Formulação 

Estratégica 

Deliberada Refutado Refutado Refutado 

Emergente Refutado Refutado Refutado 

Mudança 

Estratégica 

Revolucionaria Refutado Refutado Refutado 

Inovação Refutado Refutado Refutado 

Evolucionária Refutado Refutado Refutado 
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De acordo com a análise realizada, é aceita a preposição P 1.2: há correlação 

entre a formulação estratégica e o nível acadêmico dos decisores (no constructo de 

formulação deliberada). 

O processo de estratégia é condicionado por fatores externos que influenciam 

na tomada de decisão por parte dos gestores. Constatou-se por meio desse estudo 

que o processo de estratégia é elaborado a partir das dimensões do pensamento, 

formulação e mudança de estratégia, etapas fundamentais para a organização.  

A análise do perfil dos entrevistados foi baseada na formação acadêmica, no 

nível hierárquico que assumem na CAERN e no tempo de serviço prestado à 

empresa. No caso dos decisores da empresa em estudo, verificou-se que apenas o 

nível acadêmico influenciou nos constructos associados ao processo de formulação 

estratégica, evidenciando a importância da formação acadêmica no desempenho do 

trabalho. A pesquisa mostra que 11,4% dos respondentes cursaram até o ensino 

médio, 70% são graduados e 18,6% concluiu a pós-graduação. Sendo assim, mais 

de 85% tem o nível superior como formação acadêmica. 

A indicação da análise quanto à importância da formação acadêmica contribui 

para a compreensão de que a aprendizagem teórica possibilita o melhor 

desempenho no sentido prático. O conhecimento adquirido na academia serve ao 

entendimento mais preciso das etapas do processo de estratégia. O contato com 

teorias, com atualidades e discussões enriquece o conhecimento de mundo dos 

tomadores de decisão, possibilitando melhores resultados. Por outro lado, o nível 

hierárquico e o tempo de serviço se apresentaram como fatores não determinantes 

no processo. 

As dimensões do pensamento, formulação e mudança de estratégia são 

etapas necessárias ao processo de estratégia de uma empresa, visto que se trata de 

competências gerenciais que respondem à complexidade do mercado. Mudanças 

constantes, imprevistos, a concorrência cada vez mais acirrada e os desafios que 

surgem obrigam empresas a adotarem uma postura competitiva. 

Diante de um mercado competitivo, há uma demanda crescente por educação 

superior nos últimos anos e um reconhecimento sobre sua importância para o 

desenvolvimento econômico e social do país. As transformações da sociedade, as 

inovações tecnológicas e os principais debates ocorrem também no círculo 

acadêmico, promovendo o desenvolvimento das ciências conforme as necessidades 

humanas. 
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O grau da capacitação e do desempenho de um indivíduo, em geral, está 

associado ao nível de escolaridade que possui, pois a demanda do mercado exige 

cada vez mais agilidade, flexibilidade, capacidade crítica e reflexiva, além de 

alternativas de formação adequadas às expectativas de inserção num sistema 

produtivo em contínua mudança. 

A formação acadêmica proporciona o acesso a informações que, fora da 

universidade, seria menos provável que o indivíduo chegasse a ter contato. Por essa 

razão, no que diz respeito ao domínio do conhecimento, a academia tem a finalidade 

de apresentar formas criativas de usá-lo na solução de problemas, além de 

desenvolver mais adaptabilidade à mudança tecnológica e de comunicação. 

Desse modo, percebe-se que a formação acadêmica pode tornar o indivíduo 

mais apto à realidade, visto que a necessidade de atualização do conhecimento 

deve acompanhar as mudanças que ocorrem em sua área de atuação e as novas 

tendências globais. 

Levando em consideração a atuação do administrador, há muito não mais 

centrada apenas nos lucros e nas áreas de produção de uma organização, pode-se 

afirmar que o serviço que dispõe envolve todos os setores dos processos 

organizacionais, além das questões voltadas para a responsabilidade social. Sendo 

assim, a busca de conhecimento e de uma formação aprimorada é, para o 

administrador, uma realidade bastante acentuada.  

Para Motta, Pimenta, Tavares (2006, p. 9): 

No mundo da administração a separação entre o acadêmico e a prática 
profissional assume aspecto ainda mais grave e paradoxal. Porque a 
administração é essencialmente prática e, quando teoriza, deve servir ao 
aprimoramento da prática. 

 

Embora a formação acadêmica propicie conhecimentos específicos de 

determinados temas e melhor capacite o indivíduo para assumir futuros cargos, não 

se deve considerar a academia como única fonte de conhecimento. Por essa razão, 

mesmo depois de adquirida uma formação de nível superior, é necessário que o 

profissional busque constantemente inovações e conhecimentos práticos.  
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

A finalidade deste trabalho foi verificar as dimensões predominantes no 

processo de formação de estratégia – pensamento, formulação e mudança – 

segundo a proposta de De Wit e Meyer (2004), tendo como escopo de análise o 

modelo de gestão adotado pela Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do 

Norte (CAERN). 

Essa pesquisa buscou identificar, por meio da análise dos decisores da 

organização e pela revisão bibliográfica, aquilo que, hipoteticamente, tem o poder de 

interferir nas atividades e que abrange a formação de estratégias por parte dos 

decisores de uma organização. 

Pretendeu-se mostrar a importância que esse tipo de investigação tem para a 

construção de diagnósticos organizacionais mais profundos, capazes de identificar 

os reais motivos que impulsionam as ações dos gestores da CAERN no 

direcionamento estratégico das organizações. 

O estudo a respeito de estratégia, em contínuo desenvolvimento no campo da 

administração estratégica, pode revelar como diferentes configurações dessas 

dimensões levam ao bom desempenho. Sugere-se, para isso, a análise de outras 

empresas e organizações por meio de métodos seguros de avaliação do modo como 

seus gestores atuam no mercado. 

Os resultados do presente trabalho são consistentes com estudos anteriores 

e contribuem para a consolidação do conhecimento sobre o processo de formação 

estratégica. Muito embora o resultado obtido tenha correspondido aos objetivos 

pretendidos, certamente a contribuição de outras pesquisas a respeito do processo 

de estratégia podes ser bastante relevantes, sobretudo porque cada organização 

tem suas próprias características. Futuros estudos podem avançar no sentido de 

explorar quais são as possíveis relações entre características organizacionais, 

processos de formação de estratégia e estratégia competitiva.  

Inúmeros fatores podem ser determinantes no desempenho de uma 

organização frente a um mercado cada vez mais competitivo. Por essa razão, faz-se 

necessário também analisar, ao se elaborar um diagnóstico organizacional, 

elementos sociais (cultura, ritos, representações, etc.) intrínsecos ao contexto do 
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processo de formação estratégica, assim como a percepção dos participantes que, 

direta ou indiretamente, ocupam um papel importante no contexto organizacional.  

Constatou-se, por meio de um estudo de caso específico, que das hipóteses 

levantadas apenas uma se mostrou coerente com a realidade dos profissionais 

responsáveis pela estratégia organizacional da CAERN. Notou-se que o nível de 

formação acadêmica mantém uma correlação com o processo de formação 

estratégica, o que evidencia a importância do nível superior no que se refere às 

competências para se dirigir uma empresa.  

Todas as outras hipóteses foram refutadas. O nível hierárquico e o tempo de 

serviço dos servidores não mantêm uma correlação com os constructos no processo 

de formação de estratégias.  

As contribuições desse estudo podem ser apontadas no ambiente empresarial 

e acadêmico. Considera-se que os resultados podem contribuir para que uma 

organização fortaleça as relações que envolvem o nível gerencial no processo de 

formação da estratégia.  

Espera-se, no âmbito acadêmico, que esse trabalho possa colaborar com o 

fortalecimento da pesquisa a respeito de fatores que contribuem para o desempenho 

de gestores numa organização.  

Por fim, contata-se a necessidade de dar continuidade à investigação e 

aprendizagem de novas categorias e caminhos para a construção de análises e 

teorias voltadas para o desenvolvimento do processo de formação estratégia. 
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APÊNDICE 
 
UFRN/CCSA/PPGA/Curso de Mestrado em Administração 
Prof. Afrânio Galdino Araújo, Dr. 
Pesquisa: Processo Decisório Estratégico da CAERN. 
 
 
Considerando a escala: 1 - Discordo totalmente. 
       2 - Discordo parcialmente. 

   3 - Nem concordo, nem discordo. 
       4 - Concordo parcialmente.  
      5 - Concordo totalmente. 
 
 

MÓDULO 1 – Escreva no espaço indicado o número da escala que melhor expressa sua 
opinião sobre o seu PENSAMENTO ESTRATÉGICO como dirigente de sua empresa. 

Q Escala Prática do Pensamento Estratégico 

1.1 
 Costumo realizar uma reflexão crítica sobre minhas crenças e forma de 

pensamento. 

1.2 
 Realizo análise do ambiente interno da empresa e do setor em que ela atua 

antes de formular estratégias. 

1.3 
 Testo minhas crenças organizacionais com o objetivo de melhorá-las e poder 

aplicá-las. 

1.4 
 Testo minhas suposições para evitar basear as estratégias apenas na 

intuição. 

1.5  Desenvolvo estratégias de maneira formal, seguindo uma lógica clara. 

1.6  Utilizo a imaginação como fonte de criação estratégica. 

1.7 
 Sou intuitivo na formulação de estratégias e me baseio no meu entendimento 

sobre as coisas. 

1.8  Formulo estratégias com base na minha forma de pensar e ver as coisas. 

1.9 
 Acredito que estratégias surgem de boas ideias e não de boas observações 

sobre os fatos. 

1.10  Formulo estratégias com base na criatividade. 
 
 

MÓDULO 2 - Escreva no espaço indicado o número da escala que melhor expressa sua 
opinião sobre sua maneira de FORMAR / FORMULAR ESTRATÉGIAS como dirigente de sua 
empresa. 

 Q Escala Prática da Formação / Formulação da Estratégia 

2.1 
 Acredito que um plano estratégico deva ser completamente finalizado antes de 

ser iniciada sua execução. 

2.2  Crio estratégias com orientação de longo prazo. 

2.3 
 Documento e torno explícito os planos estratégicos definidos para o negócio 

ou atividade. 

2.4  Traço metas e/ou objetivos bem definidos para guiar as estratégias. 

2.5 
 Acredito que uma boa estratégia deve ser capaz de descrever as ações das 

pessoas, evitando improvisos. 

2.6 
 Creio que uma estratégia também pode ser construída ou modificada na 

medida em que as ações vão sendo realizadas. 

2.7 
 Acredito que as estratégias surgem no dia a dia, à medida que as coisas vão 

sendo realizadas. 

2.8 
 Acredito que planos estratégicos podem surgir à medida que se identificam 

novas oportunidades de ação. 

2.9 
 Estou certo que novas estratégias podem surgir de experiências ou iniciativas 

das pessoas. 

2.10  Crio estratégias que são na essência flexíveis. 
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UFRN/CCSA/PPGA/Curso de Mestrado em Administração 
Prof. Afrânio Galdino Araújo, Dr. 
Pesquisa: Processo Decisório Estratégico da CAERN. 
 
 
Considerando a escala: 1 - Discordo totalmente. 
       2 - Discordo parcialmente. 

   3 - Nem concordo, nem discordo. 
       4 - Concordo parcialmente.  
      5 - Concordo totalmente. 
 
 

MÓDULO 3 - Escreva no espaço indicado o número da escala que melhor expressa sua 
opinião sobre sua forma de fazer MUDANÇA ORGANIZACIONAL como dirigente de sua 
empresa. 

 Q Escala Prática da Mudança Organizacional 

3.1 
 Percebo que as mudanças com melhores resultados são aquelas que 

reinventam o modo de funcionar do negócio ou da atividade. 

3.2 
 Implemento mudanças de grande impacto e com velocidade para minimizar a 

resistência das pessoas. 

3.3 
 Acredito que para mudar é preciso ter coragem para romper com a situação 

existente indesejável. 

3.4 
 Desenvolvo habilidades para realizar grandes mudanças na estratégia 

considerando a pressão dos concorrentes ou novas exigências do governo. 

3.5 
 Estou certo que para ocorrer uma mudança estratégica é necessário ocorrer 

uma grande mudança organizacional. 

3.6 
 Acredito na capacidade de aprendizado da empresa e que as mudanças 

devem acompanhar o ritmo deste aprendizado. 

3.7 
 Creio que a mudança é algo naturalmente presente no dia a dia de uma 

empresa. 

3.8 
 Percebo que alterações em rotinas e processos são coisas que precisam de 

certo tempo para se entender, testar e aplicar. 

3.9 
 Entendo que em minha empresa não há uma única pessoa com força 

suficiente para realizar uma grande mudança que altere a estratégia. 

3.10 
 Implemento várias pequenas mudanças organizacionais que cumulativamente 

se tornarão uma grande mudança na estratégia da empresa. 
 
 

MÓDULO 4 – Por favor, responda as seguintes questões gerais sobre você e sua empresa: 

4.1 Há quanto tempo você é dirigente nessa empresa? (          ) anos 

4.2 Qual o seu cargo atual? 
 

4.3 Qual o seu grau de estudo? 
 

Quest. Nº           Aluno(a): 
 

 


