
 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO 

 

 

 

 

 

JOSE CAMELO SILVEIRA NETO 

 

 

 

 

O ESTRATEGISTA EM PERSPECTIVA: UM ESTUDO SOBRE O PROCESSO DE 

FORMAÇÃO DE ESTRATÉGIAS NO RAMO VAREJISTA DE CONSTRUÇÃO CIVIL 

DE NATAL E REGIÃO METROPOLITANA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NATAL 

2014 



 

 

 

JOSE CAMELO SILVEIRA NETO 

 

 

 

 

 

 

O ESTRATEGISTA EM PERSPECTIVA: UM ESTUDO SOBRE O PROCESSO DE 

FORMAÇÃO DE ESTRATÉGIAS NO RAMO VAREJISTA DE CONSTRUÇÃO CIVIL 

DE NATAL E REGIÃO METROPOLITANA 

 

 

 

 

 

 

 

Dissertação apresentada ao 
Programa de Pós-Graduação em 
Administração, da Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte, 
como requisito parcial para obtenção 
do título de Mestre em 
Administração. 
 
Orientador: Afrânio Galdino de 
Araújo, DSc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

NATAL  

2014 



 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS ADMINISTRATIVAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO 

 

 

 

O ESTRATEGISTA EM PERSPECTIVA: UM ESTUDO SOBRE O PROCESSO DE 

FORMAÇÃO DE ESTRATÉGIAS NO RAMO VAREJISTA DE CONSTRUÇÃO CIVIL 

DE NATAL E REGIÃO METROPOLITANA 

_________________________________ 
JOSE CAMELO SILVEIRA NETO 

 (Autor) 

 

Dissertação de Mestrado apresentada e aprovada em ___/___/___ pela 

Banca Examinadora composta pelos seguintes membros: 

 

 

BANCA EXAMINADORA 

 
________________________________________ 

Prof. AFRÂNIO GALDINO DE ARAÚJO, Dsc. 

Orientador – UFRN 

 
______________________________________ 
Prof. MANOEL VERAS DE SOUSA NETO, Dsc. 

Examinador  

 
______________________________________ 

Prof. MANUEL ANIBAL SILVA PORTUGAL VASCONCELOS FERREIRA, Dr. 

Examinador  

 

 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Dedico o presente trabalho ao meu avô Jose 

Camelo Silveira, meu avohai. 



 

 

 

AGRADECIMENTOS 

 

A minha querida família, que sempre me apoiou, nas horas mais difíceis me deram 

forças pra continuar travando a batalha do dia-a-dia, agradeço especialmente á 

minha mãe e ao meu avô que sempre acreditaram no meu potencial e sempre 

depositaram em mim toda sua confiança. 

 

Aos meus grandes amigos de mestrado, pela paciência que tivemos mutuamente, 

pelas ajudas nos momentos que exigiram de nós o nosso máximo, por terem feito o 

dia-a-dia acadêmico ser uma experiência única e acima de tudo prazerosa, em 

especial a Renan Aires e Leonardo Braga, amigos de todas as horas que conquistei 

na academia, mas que levo para toda a vida. 

 

Ao PPGA pela oportunidade dada, agradeço aos servidores e professores pela 

atenção desprendida e a cooperação sempre sem falta. 

 

Ao professor Afrânio Galdino de Araújo meu muito obrigado por ter me guiado nessa 

jornada, foram dias de aprendizados, alegrias e afazeres, fica aqui meu sincero 

agradecimento. 

 

Ao professor Dr. do Programa de Pós-Graduação em Administração da 

Universidade Federal de Pernambuco – PROPAD/UFPE Walter Moraes, que 

gentilmente cedeu o questionário validado utilizado neste estudo e que sempre 

esteve aberto a questionamentos e recomendações. 

 

 

 
 
  



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

“É sempre prudente olhar em frente, mas é difícil 

olhar para mais longe do que pode ver-se.” 

 

Winston Churchill 



 

 

 

RESUMO 

 
Os estudos sobre estratégia têm se difundido há muitos anos e, mais recentemente, 

o seu processo de formação na perspectiva individual também tem ganhado atenção 

no meio acadêmico. Corroborando com esta tendência, o objetivo deste estudo é 

discutir o processo de formação de estratégias a partir de uma perspectiva individual 

com base nas três dimensões do processo estratégico (mudança, pensamento e 

formação) propostas por De Wit e Meyer (2004). Para isso, este estudo exploratório-

descritivo, utilizou-se das técnicas de análise fatorial, correlação não paramétrica e 

regressão linear para analisar dados levantados junto a 93 decisores do ramo 

varejista de construção civil de Natal e região metropolitana. Como resultados, têm-

se que os fatores formadores das dimensões investigadas foram identificados em 

sua maioria, confirmando desta forma, a existência de paradoxos no processo 

estratégico, e que há uma relação entre o pensamento lógico e a formação 

deliberada com o nível hierárquico dos decisores. 

 

Palavras-chave: Processo de Formação de Estratégias; Paradoxos da Estratégia; 

Ramo Varejista de Construção Civil.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

 

ABSTRACT 
 

The strategy research have been widespread for many years and, more recently, the 

process of formation of the strategies in the individual perspective has also gained 

attention in academia. Confirming this trend, the goal of this study is to discuss the 

process of formation of the strategies from an individual perspective based on the 

three dimensions of the strategic process (change, thinking and formation) proposed 

by De Wit and Meyer (2004). To this end, this exploratory-descriptive study used the 

factor analysis techniques, non-parametric correlation and linear regression to 

analyze data collected from the decision makers of the 93 retail in the industry of 

construction supplies in the Natal and metropolitan area. As a result, we have that 

the formation factors of the dimensions investigated were identified in the majority, 

thus confirming the existence of paradoxes in the strategic process, and that there is 

a relationship between logical thinking and deliberate formation with the hierarchical 

level of decision makers. 

 

Keywords: Formation of the Strategies Process; Strategy Paradoxes; Construction 

Materials Retail. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A estratégia refere-se ao modo como as organizações buscam ampliar sua 

competitividade e tem se mostrado, considerando sua importância para o alcance de 

melhores resultados, como um campo de estudo que possui necessidade de 

exploração teórico-empírica (LUCIAN et al., 2008). De Wit e Meyer (2004), propõem 

uma análise das estratégias dividindo-as em três dimensões, quais sejam: processo, 

conteúdo e contexto. 

A primeira destas dimensões, o processo de formação de estratégias, é o 

foco do presente estudo, que visa compreendê-la a partir de uma perspectiva do 

indivíduo. Para isso, será realizada uma análise a partir de três dimensões: o 

pensamento estratégico, a formação estratégica e a mudança estratégica (DE WIT; 

MEYER, 2004). Vale destacar que neste processo estão envolvidos paradoxos que 

precisam ser entendidos para se obtenha uma melhor visão do processo como um 

todo (LUCIAN; BARRETO JÚNIOR; MORAES, 2008). Esses paradoxos representam 

contradições lógicas que revelam as tensões envolvidas na formação de estratégias. 

Assim, uma boa realidade para a compreensão de como são formuladas as 

estratégias e todos os paradoxos envolvidos é o setor da construção civil, um dos 

mais dinâmicos setores da economia brasileira (FREJ; ALENCAR, 2010), que tem 

passado por uma grande transformação, saindo de um período apático para um 

período com grandes obras em andamento e fortes investimentos imobiliários 

(MELLO; AMORIM, 2009).  

Portanto, considerando de um lado um campo de estudo complexo e de 

grande importância para melhorar o desempenho das organizações e que ainda 

intriga as mentes do mundo empresarial e acadêmico (LUCIAN et al., 2008),  e do 

outro um setor que se tem se destacado em termos de crescimento e 

competitividade, colocando-se como uma realidade propícia a ser explorada, este 

estudo objetiva: discutir o processo de formação de estratégias em empresas 

varejistas do setor de construção civil da cidade de Natal no Rio Grande do Norte e 

região metropolitana a partir de uma perspectiva individual dos gestores 

estratégicos.  
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1.1 FORMULAÇÃO DO PROBLEMA 

 

O setor da construção civil vem passando por uma grande transformação, 

saindo de um período apático, com poucos investimentos, para um período com 

grandes obras em andamento e fortes investimentos imobiliários (MELLO; AMORIM, 

2009). Estimulado pela expansão da renda e do crédito imobiliário, pelos programas 

habitacionais voltados para a população de média e baixa renda, bem como pelas 

obras de infraestrutura do Programa de Aceleração do Crescimento, este setor 

retomou a trajetória de crescimento iniciada em 2004, aumentando 11,6% em 2010, 

como destacado no Quadro 1 (SNIC, 2010). 

 

Quadro 1 – Economia Brasileira em 2010 

PIB - taxa de crescimento 7,5% 

PIB per capita - taxa de crescimento 6,5% 

PIB indústria - taxa de crescimento 10,1% 

Construção civil - taxa de crescimento 11,6% 

FBCF* - taxa de crescimento 21,8% 

Taxa de desemprego – dezembro 5,3% 

Renda real - taxa de crescimento em dezembro 3,8% 

Juros -taxa básica selic - média do ano 9,9% 

Inflação - IPCA - taxa anual em dezembro 5,9% 

*Formação bruta de capital fixo 
Fonte: Adaptado SNIC (2010). 

 

Além disso, o varejo, que conforme Levy e Weitz (2000, 2004) é o conjunto de 

operações de negócios que adiciona valor a produtos e serviços vendidos para 

consumidores para seu uso pessoal ou familiar, ou seja, o último processo do canal 

de distribuição de um produto ou serviço antes de chegar aos consumidores, é um 

dos maiores setores da economia mundial (NIZZA JR, 2002), sendo o número de 

pessoas que trabalham no comércio varejista três vezes maior do que o de 

trabalhadores no comércio atacadista (CHURCHILL; PETER, 2000).  

Logo, em síntese, o varejo proporciona benefícios tanto para clientes, na 

medida em que cria vantagem de disponibilizar uma grande variedade de produtos 
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em horários e quantidades convenientes, como para produtores e atacadistas, por 

oferecem uma maneira prática e eficiente de colocar seus produtos junto ao 

consumidor final (LEVY; WEITZ, 2004). 

Diante do exposto, o setor varejista de construção civil precisa e deve está 

preparado em termos estratégicos para a sua melhoria contínua no cenário atual 

cada vez mais competitivo. Assim, estudar os fatores relacionados à formação de 

estratégias pelos gestores desse segmento se mostra de grande relevância, ainda 

mais se considerado que a estrutura varejista de uma região ou mercado é 

fortemente determinada pelo seu contexto local, em que as características variam de 

acordo com as condições econômicas, sociais e institucionais do mercado em que o 

varejo atua (BARKI; BOTELHO; PARENTE, 2013). 

 Portanto, diante do exposto, esta pesquisa tem como objetivo responder a 

seguinte problema: Qual a relação das dimensões do processo de formação de 

estratégias com o gênero, nível hierárquico, formação acadêmica e tempo no 

cargo de gestores de empresas varejistas do setor de construção civil da 

cidade de Natal no Rio Grande do Norte e região metropolitana? 

  

1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 Objetivo Geral 

 

 O objetivo geral do presente estudo é analisar a influência aos aspectos 

relacionados à formação acadêmica, nível hierárquico, tempo no cargo e do gênero 

na formação de estratégias de empresas varejistas do setor de construção civil da 

cidade de Natal no Rio Grande do Norte e região metropolitana a partir de uma 

perspectiva individual. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

Para a realização do objetivo geral do estudo é necessários o 

desenvolvimento dos seguintes objetivos específicos: 
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a) Descrever como a estratégia é elaborada a partir das dimensões do 

pensamento, formação e mudança da estratégia;  

 

b) Caracterizar os sujeitos da pesquisa quanto à formação acadêmica, nível 

hierárquico, tempo no cargo e ao gênero. 

 

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

da estratégia;  

 

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

estratégia e os aspectos relacionados à formação acadêmica, nível 

hierárquico, tempo no cargo e ao gênero. 

 

1.3 JUSTIFICATIVA 

 

Este trabalho pode ser justificado tanto em termos de contribuição científica, 

quanto em termos práticos. Assim, em termos científicos, pode-se dizer que este 

trabalho irá enriquecer o campo que envolve a formação de estratégias, 

principalmente se levada em consideração a sua aplicação a um segmento tão rico e 

inexplorado como o varejista e em um setor tão relevante quanto o da construção 

civil.  

O setor de construção civil como já destacado anteriormente, é uma atividade 

econômica que representa uma parcela importante do produto interno bruto dos 

países (AZEVEDO et al., 2011). Por sua vez, o varejo que é definido como um 

conjunto de atividades que adicionam valor aos produtos/serviços vendidos aos 

consumidores (LEVY; WEITZ, 2004), é um dos temas com mais escassez de 

estudos no Brasil, fato comprovado pelo fato de não possuir uma revista própria e 

focada no contexto nacional (BRITO; VIEIRA; ESPARTEL, 2011; BARKI; BOTELHO; 

PARENTE, 2013), o que reforça ainda mais a relevância de estudos neste contexto. 

Vale destacar também, conforme Brito, Vieira e Espartel (2011), que devido à 

importância da atividade varejista no Brasil e o aumento da competição nessa 

atividade, fizeram com que os pesquisadores do Centro de Excelência em Varejo da 

Escola de Administração de Empresas de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas 
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(CEV/EAESP/FGV) criassem o Congresso Latino-Americano de Varejo (CLAV), que 

se solidifica no cenário nacional cada vez mais ano a ano. 

Além disso, ainda sobre a contribuição científica do trabalho, e de acordo com 

um trabalho de pesquisa documental no portal da Biblioteca Digital Brasileira de 

Teses e Dissertações e na base de dados Scielo e Redalyc, com a utilização dos 

termos “formação de estratégias” e “formação estratégica”, não há muitos estudos 

que abordem tal temática na literatura estratégica nos últimos cinco anos, conforme 

apresentado no Quadro 2. Vale salientar ainda que não existem estudos que 

relacione a formação de estratégias e o setor do varejo. 

 

Quadro 2 – Trabalhos científicos que tratam da formação de estratégias 

Autores Ano Título do Trabalho Tipo de Trabalho 

Aguilera-Castro e Virgen-
Ortiz  

 

2013 

Aplicación de un modelo de 
formulación de estrategias para 
evidenciar la orientación al 
crecimiento empresarial en 
pymes: Santiago de Cali – 
Colombia. 

Artigo 

Freitas, Hocayen-Da-
Silva e Segatto  

2013 

Formulação estratégica e fatores 
isomórficos: Análise do arranjo 
produtivo local de malhas de 
imbituva. 

Artigo 

Oliveira et al. 2012 

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

Artigo 

Santos 

 
2011 

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

Dissertação 

Silva e Gonçalves 

 
2011 

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

Artigo 

Beppler, Pereira e Costa 

 
2011 

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

Artigo 

Fonte: BDTD (2014); REDALYC (2014); SCIELO (2014). 
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Finalmente, a relevância prática do estudo está relacionada principalmente 

aos próprios decisores empresariais, que irão ter um maior conhecimento dos 

fatores relacionados à formação de estratégias, podendo aperfeiçoar o 

desenvolvimento de seus negócios. 

 

1.4 ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

 Este trabalho está organizado em seis capítulos, cada qual com suas 

respectivas seções, descritas da seguinte forma: 

 

a) O capítulo 1 é composto por quatro seções que abordam a contextualização 

da pesquisa, a formulação do problema em questão, os principais objetivos 

traçados e a justificativa para o estudo; 

 

b) O capítulo 2 trata da fundamentação teórica do estudo, sendo composto por 

duas seções, cada qual com suas subseções, em que, na primeira delas, é 

feito uma discussão teórica acerca da estratégia, trazendo visões e definições 

de diferentes perspectivas. Por sua vez, na segunda seção, é realizado um 

tratamento teórico em torno dos paradoxos da formação de estratégias, 

esmiuçando as suas características e diferenças; 

 
c) O capítulo 3 apresenta o método do estudo, descrevendo a natureza e o 

delineamento da pesquisa, a abordagem e as técnicas de coleta de dados, 

bem como os procedimentos utilizados para a análise dos dados;  

 
d) O capítulo 4 apresenta a análise dos resultados obtidos no presente estudo, 

descrevendo todas as análises quantitativas realizadas e destacando que a 

existência de relações entre o pensamento lógico e a formação deliberada 

com o nível hierárquico dos decisores;  

 
e) O capítulo 5 trata das considerações finais do estudo, em que são 

apresentadas as principais limitações do mesmo, assim como as sugestões 

para trabalhos futuros. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

 

2.1 ESTRATÉGIA: DISCUSSÕES TEÓRICAS  

 

Apesar de ser alvo de grandes debates acadêmicos, pode-se dizer que ainda 

não há uma definição universalmente aceita para a conceituação da estratégia. Para 

Hambrick (1983), estratégia é um conceito multidimensional e situacional.  

Nicolau (2001) afirma que em função dessa complexidade para a definição do 

conceito de estratégia, existem muito poucas convergências e muitas divergências. 

Em termos de convergência, ela cita as únicas: a inseparabilidade entre o ambiente 

interno e a envolvente; estratégia está ligado ao futuro das organizações e que 

existem em todos os níveis da organização. Além disso, só existem divergências.  

As principais divergências, segundo a mesma autora, estão relacionadas a 

utilização do seu conceito em um sentido militar, que, com relação estreita a gestão 

empresarial, é dada como a principal ligação entre fins e objetivos, isto é, 

compreende a escolha dos meios e articulação de recursos para atingir os objetivos. 

Além dessa, uma visão mais holística que é partilhado por outros autores é a que 

consideram os objetivos inseparáveis da definição de políticas e das ações 

organizadas com vista a atingi-los (NICOLAU, 2001).  

Finalmente, ainda pode-se citar que há uma diversidade nos aspectos em que 

cada autor se foca, ou seja, cada autor utiliza a conceituação que convém com seu 

pensamento. Sobre isso, por exemplo, Chandler (1962), um autor clássico desta 

área, a define como a determinação dos objetivos básicos de longo prazo de uma 

empresa e a adoção de ações adequadas e organização de recursos para atingir 

tais objetivos. Já para Ansoff (1965), estratégia é um conjunto de regras de tomada 

de decisões em condições de desconhecimento parcial. 

Além dessas definições mais clássicas, pode-se também citar aquelas que a 

aproximam mais da questão da vantagem competitiva, como o caso de Porter (1989, 

2010) e de Hitt, Ireland e Hoskisson (2008). Segundo o primeiro, a estratégia é 

entendida como um princípio que busca adequar a organização a seu ambiente em 

busca de uma posição ideal, que seja exclusiva e valiosa, ou seja, o objetivo 

primordial da estratégia é estabelecer uma posição competitiva para a empresa 
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perante a concorrência, que gere para esta, vantagens competitivas que garantam a 

preferência dos clientes e que sejam sustentáveis ao longo do tempo.  

Neste mesmo sentido, o segundo autor reforça o mesmo pensamento ao 

afirmar que uma estratégia “é um conjunto integrado e coordenado de 

compromissos e ações definido para explorar competências essenciais e obter 

vantagem competitiva” (p. 4). Em uma visão mais holística, podem-se levar em 

consideração as visões de Mintzberg e Quinn (1991) e Van den Steen (2013), que 

afirmam que a estratégia seria, respectivamente, um plano coeso que integra 

políticas, objetivos e ações de uma organização e que ela seria o menor conjunto 

das principais escolhas que irá melhor guiar as demais.  

Mais que a discussão em torno de uma decisão universal, cabe ressaltar e 

apresentar as várias fases importantes do desenvolvimento da estratégia e de sua 

gestão. Para isso, tomando como base o artigo de Hoskisson, Hitt e Wan (1999), 

pode-se entender que a estratégia evoluiu – na visão dos autores, de acordo com o 

balanço de pêndulo - perpassando por quatro grandes épocas, quais sejam: o 

desenvolvimento inicial – foco interno; a economia industrial organizacional – foco 

externo; a economia organizacional – centrada; e a visão baseada em recursos 

(resource-based view) – foco interno. 

Neste sentido, na primeira grande época, das teorias iniciais focadas no 

ambiente organizacional interno, as obras mais importantes foram as de Chandler 

(1962), de Ansoff (1965) e de Learned et al. (1965,1969). Assim, na obra do 

primeiro, o foco era principalmente sobre como as grandes empresas se 

desenvolviam mediante as novas estruturas administrativas para acomodar o 

crescimento, e como a mudança estratégica leva a uma mudança estrutural. Logo, 

para Chandler (1962), as mudanças de estratégia são, principalmente, as respostas 

às oportunidades ou necessidades criadas pelas mudanças no ambiente externo, 

como a inovação tecnológica.  Como consequência da mudança de estratégia, 

novas estruturas complementares também são inventadas.  

Já segundo Ansoff (1965), o foco principal é sobre as decisões estratégicas, 

em que a estratégia seria o "fio condutor" entre as atividades de uma empresa e o 

mercado de produtos. Logo, a estratégia é composta por quatro componentes: 

escopo de produto-mercado, vetor de crescimento (ou as mudanças que a empresa 

faz em seu leque de produtos no mercado), vantagem competitiva, e sinergia. 
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Por sua vez, Learned et al. (1965,1969), sugerem que a estratégia corporativa 

é composta por dois aspectos inter-relacionados, mas praticamente separados: 

formulação e implementação. Neste caso, o desafio na formulação é identificar e 

reconciliar quatro componentes essenciais da estratégia (oportunidades de mercado; 

competências e recursos; gestores e aspirações pessoais; e obrigações para com os 

segmentos da sociedade que não os acionistas) e o da implementação é a 

preocupação com a forma como os recursos são mobilizados para cumprir a 

estratégia, estrutura adequada da organização, sistemas de incentivos e controles, e 

liderança.  

Logo, como apontam Hoskisson, Hitt e Wan (1999), essas três obras 

fornecem a base para o campo da gestão estratégica, pois ajudam a definir como 

estratégia afeta o desempenho, a importância das oportunidades externas e 

capacidades internas, a noção de que a estrutura segue a estratégia, a distinção 

prática entre formulação e implementação, e o papel ativo dos gestores na gestão 

estratégica.  

Após essa primeira época, o pêndulo balançou em direção ao ambiente 

organizacional externo, marcado principalmente para a mudança das pesquisas de 

indutivas para dedutivas - baseadas no paradigma Structure-Conduct-Performance 

(S-C-P) (BAIN, 1956, 1968). 

Assim, segundo Porter (1981), o princípio central desse paradigma é o de que 

o desempenho de uma firma é uma função do ambiente competitivo, que a estrutura 

determina conduta e que a conduta determina desempenho. Assim, utilizando-se da 

análise estrutural, Porter (1981), desenvolve um quadro analítico que possibilita a 

compreensão da estrutura de uma indústria, conhecido como modelo das cinco 

forças. 

Esse modelo provê uma ferramenta analítica que facilita o acesso à 

atratividade de certa indústria e à análise competitiva, ou seja, a aquisição de 

vantagem competitiva pelas firmas está em quão bem elas se posicionam e 

diferenciam numa indústria. Sobre isso, tem-se que a vantagem competitiva será 

dada a partir de quatro aspectos: condições dos fatores, condições da demanda, 

indústrias correlatas e de apoio, e por fim, estratégia, estrutura e rivalidade 

(PORTER, 1989). 
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 Em síntese, as condições dos fatores são elementos essenciais em qualquer 

indústria, tais como trabalho, terra, recursos naturais, capital e etc.; as condições de 

demanda referem-se a como as empresas percebem, interpretam e respondem às 

necessidades dos compradores; as indústrias correlatas e de apoio são a presença 

de indústrias abastecedoras que sejam internacionalmente competitivas; e a 

estratégia, estrutura e rivalidade são as condições que governam a maneira pela 

qual as empresas são criadas, organizadas e dirigidas (PORTER, 1989).   

A terceira época, chamada de economia organizacional, foi marcada por uma 

análise mais voltada ao nível da empresa, representada pelos trabalhos de 

Williamson (1975, 1985) sobre a economia dos custos de transação (ECT) e de 

Fama (1980) e Jensen e Meckling (1976) sobre a teoria da agência.  

Assim, no primeiro, há uma busca em explicar porque as as organizações 

existem, em que as firmas emergem quando certas transações podem ser 

conduzidas com menos custos de transação no interior da firma do que pelo 

mecanismo de mercado e, a segunda, argumenta que em função da separação 

entre propriedade e controle em empresas, há uma divergência de interesses entre 

acionistas (principais) e gestores (agentes). 

 Finalmente, a quarta época, da visão baseada em recursos, parte do princípio 

básico de que os recursos internos, aplicados e combinados, trazem vantagem 

competitiva sustentável às firmas. Sobre isso, Barney e Hesterly (2010) explicam 

que a visão baseada em recursos é um modelo de desempenho com foco nos 

recursos – definido por Wernerfelt (1984) como qualquer coisa que possa ser 

pensada como uma força ou fraqueza de uma firma, mais formalmente expressos 

como ativos tangíveis e intangíveis - e capacidades controlados por uma empresa 

como fontes de vantagem competitiva.  

Essa corrente de estudo, que inclui autores como Wernerfelt (1984), Barney 

(1991), Peteraf (1993), Teece, Pisano e Shuen (1997), dentre outros, e toma como 

base o trabalho seminal de Edith Penrose (1959), parte da premissa básica de 

estudar quais são os recursos estratégicos para a organização que são 

considerados valiosos por proporcionarem e sustentarem a vantagem competitiva 

desejável (WERNERFELT, 1984; GRANT, 1991). Logo, partindo da lógica do 

balanço do pêndulo de Hoskisson, Hitt e Wan (1999), nesta última época analisada 

há um maior foco no contexto interno das organizações, que é presente até os dias 
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atuais, principalmente pelos avanços nos estudos sobre capacidades dinâmicas, 

originalmente proposto por Winter (1964), que tratam das capacidades adaptativas 

das firmas frente ao dinamismo do ambiente. 

  Feita esta breve descrição do contexto teórico da estratégia e da sua gestão, 

cabe ainda ressaltar aqueles autores que discutem o processo decisório estratégico, 

a exemplo de Mintzberg, Ahlstrand e Lampel (2000). Segundo estes autores, a 

estratégia pode situar-se numa posição entre deliberada e emergente, em que a 

estratégia convencional ou deliberada, está baseada no planejamento das intenções 

explícitas, ignorando os efeitos da implantação, ou seja, reduzindo a possibilidade 

de emergência de estratégias e, contrariamente a isso, a estratégia emergente 

enfatiza o entendimento dos objetivos organizacionais a partir dos resultados das 

ações (MINTZBERG, 1978, 1994, 1998). 

Assim, em outras palavras, enquanto a estratégia deliberada focaliza o 

controle, a estratégia não planejada ou emergente emerge a partir da aprendizagem 

adquirida na execução de ações intencionais e de adaptações necessárias 

(MINTZBERG; AHLSTRAND; LAMPEL, 2000). 

Apesar dessa discussão, ambas são consideradas importantes, como destaca 

Hill e Jones (2004), salientando que a gerência necessita reconhecer o processo de 

emergência e intervir quando apropriado. Logo, estratégias não intencionais 

emergem, trilhando outros caminhos além dos processos formais, e a gerência 

necessita avaliá-las e selecionar aquelas que se alinhem com a visão da 

organização. Vale salientar que várias pesquisas mostram que nem toda 

organização apresenta estratégias intencionais, mas nem por isso se pode afirmar 

não terem elas processos de formação de estratégias (MINTZBERG; AHLSTRAND; 

LAMPEL, 2000). 

Mintzberg (1978) traz a noção de que existem sub-tipos de estratégias 

deliberadas emergentes, segundo o autor há variações desses dois grupos pois o 

ambiente muda de forma ágil fazendo com que estratégias deliberadas não sejam 

realizadas e estratégias emergentes sejam institucionalizadas, pois as emergentes 

se tornam evidentes a partir do reconhecimento de padrões de decisão.  
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Figura 1 – Tipos de estratégia. 

Fonte: McEwan (2011) 

 

Segundo Mintzberg (1978) a formação estratégica é balizada por três grandes 

atores: a burocracia organizacional, o líder em questão e o ambiente em que a 

organização está inserida, ou seja existem momentos na vida de uma organização 

em que uma dessas forças exercem mais ou menos influência sobre a formação da 

estratégia, segundo o autor no começo de uma organização a influencia exercida 

pelo líder é bem mais acentuada, uma vez que a carga de empreendedorismo é 

muito forte e ainda esta muito presente na organização, já como o passar do tempo 

o ímpeto burocrático faz como o que a resistência á mudança seja uma realidade e 

isso também é fator balizador da formação da estratégia, por sua vez o ambiente 

tem na sua essência o fato de não se poder controlar, porém é de extrema 

importância que o estrategista esteja o monitorando sempre. 

  No tocante a mudança estratégica Mintzberg faz um paralelo sobre os riscos 

da mudança incremental e a dificuldade da mudança global, o primeiro pode incorre 

no erro do distanciamento do que o autor chama de ``meta-estratégia`` , ou 

estratégia central, o segundo esbarra na esbarra na dificuldade de sobrepor o 

ímpeto burocrático (MINTZBERG;1978). 



25 
 

 

 

Segundo Ohmae (1982) o objetivo da estratégia é fazer uso das condições 

mais favoráveis á sua organização, alcançando assim o sucesso, para conseguir 

ganhar vantagem competitiva o estrategista deve ter como característica forte senso 

de análise, pois é dessa forma que ele vai entender os desafios e mudanças, se faz 

necessário que o estrategista tenha um bom nível de flexibilidade e criatividade 

intelectual e que saiba engajar as mais diversas situações fazendo as perguntas 

certas, pois s assim conseguira analisar situações de mudança. 

A formação da estratégia acontece no âmbito individual do estrategista, todo 

seu arcabouço de experiências e conhecimentos permeiam a decisão corroborando 

com isso Ohmae (1982) faz a instrumentação do pensamento estratégico, segundo 

o autor o pensar estratégico assim como a formulação estratégica acontecem 

levando em consideração quatro passos: realocação de recursos, foco na 

exploração das forças relativas, ter em mente a ousadia nas ações e fazer uso de 

qualquer grau de liberdade. 

Portanto, tomando como base todo exposto e reconhecendo a importância de 

ambos paradoxos para a formação estratégica, na seção 2.2 serão descritos os 

paradoxos para formação de estratégias segundo De Wit e Meyer (2004), que 

contempla além da própria formação estratégica alvo de maior discussão entre os 

estudos, partindo do paradoxo entre  as estratégias deliberadas e o emergentes; o 

pensamento e a mudança estratégica, o que se mostra um avanço dos estudos 

clássicos de formação de estratégia.     

 

2.2 FORMAÇÃO DE ESTRATÉGIAS: PARADOXOS  

 

 Por se tratar de uma fase complexa e fundamental para o sucesso das 

organizações, o processo de formação de estratégias demanda uma exploração do 

campo teórico-empírico envolvido no tema. Neste sentido, De Wit e Meyer (2004) 

apresentaram uma contribuição relevante, sugerindo uma abordagem que identifica 

que este processo de formação da estratégia apresenta alguns paradoxos, ou em 

outras palavras, dimensões que parecem se contradizer.  

 Estas dimensões são o pensamento estratégico, a formação estratégica e 

mudança estratégica (DE WIT; MEYER, 2004). As três dimensões consideradas 

implicam em algumas tensões entre pelo menos duas correntes de pensamentos 
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opostas e que precisam sem analisadas para que o processo estratégico como um 

todo possa ser compreendido (LUCIAN et al., 2008), como apresentado na Figura 2.  

 

 

Figura 2 – Dimensões e tensões do processo de formação de estratégias 

Fonte: Adaptado de De Wit e Meyer (2004).  

 

Percebe-se, diante do exposto, que cada uma das dimensões consideradas 

na abordagem de De Wit e Meyer (2004) apresentam situações caracterizadas por 

fatores contraditórios e que aparentam ser alternativas corretas ao mesmo tempo 

(LUCIAN; BARRETO; JÚNIOR; MORAES, 2008). Isto resulta na complexidade do 

processo de formação de estratégias, ainda mais diante do fato de que os 

paradoxos não possuem uma solução real nem uma maneira lógica e perfeita de 

integrar os opostos (DE WIT; MEYER, 2004). Para ampliar as discussões, as três 

dimensões e seus paradoxos serão abordados nas seções seguintes.  

 

2.2.1 Pensamento Estratégico 

 

 O pensamento estratégico trata da forma pela qual os estrategistas utilizam 

seus mapas cognitivos ou modelos mentais, a partir da lógica ou da criatividade no 

processo da administração estratégica (LUCIAN et al., 2008). Assim, o paradoxo 
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presente nesta dimensão consiste na tensão entre o pensamento lógico e o 

pensamento criativo (DE WIT; MEYER, 2004).  

Por um lado, o pensamento lógico imprime no processo de formação de 

estratégias um forte componente racional, ou seja, as decisões envolvidas são 

analisadas de forma minuciosa antes de serem finalizadas impedindo que os 

gerentes tomem decisões de forma falha influenciados por emoções, ou seja o 

pensamento lógico traz a decisão para um plano de maior racionalidade , e por outro 

lado, o pensamento criativo não segue nenhum conjunto de regras determinadas 

previamente, permitindo que as crenças e experiências do estrategista permeiem o 

processo decisório (LUCIAN et al., 2008).  

Ainda neste sentido, um dos argumentos em favor do pensamento lógico 

aponta que sua vantagem consiste no fato de que ele permite evitar que processos 

ultrapassados ou até mesmo que possam sofrer influência de fatores emocionais 

sejam utilizados pelos estrategistas, auxiliando na distinção entre “fantasias” e 

possibilidades reais (DE WIT; MEYER, 2004). Os estrategistas dessa “corrente” 

afirmam que as decisões que, unicamente, tomam como base a intuição do 

indivíduo ou suas experiências passadas tendem a gerar resultados fracos (LUCIAN; 

BARRETO JÚNIOR; MORAES, 2008). 

Já o pensamento criativo, que acredita que o modelo lógico é limitado e 

insuficiente e que não se baseia em um conjunto de regras, é marcado pela atuação 

de estrategistas que permitem que suas crenças, estabelecidas ao longo do tempo, 

permeiem a tomada de decisão e que utilizam a intuição como forte ferramenta de 

formação de estratégias, (LUCIAN et al., 2008). Segundo Mintzberg e Quinn (2001), 

para os adeptos da corrente do pensamento criativo as experiências vividas, a 

noção de mundo do decisor e a interação dos seus mapas mentais são validos e são 

parte integrante da tomada de decisão, desse modo o pensar criativamente em 

termos estratégicos pode ser apontado como a fonte da competitividade das 

organizações. 

De forma geral, De Wit e Meyer (2004) caracterizam o paradoxo do 

pensamento estratégico a partir de duas perspectivas: uma analítica, formal, de 

regras fixas, objetiva e que trata a estratégia como ciência; e outra informal, indutiva, 

subjetiva, que trata a estratégia como arte, e marcada pela criatividade. Para 

representar essas diferenças, os artigos que se dedicaram a estudar este paradoxo, 
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se utilizam de questões representativas para ambas, como representado no Quadro 

3.    

 

 

 

Quadro 3 – Dimensões e Variáveis do processo da estratégia: Pensamento 

Dimensão 
Extremo do 
Paradoxo 

Questão 

Pensamento 

Lógico 

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

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

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

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

Desenvolvo estratégias de maneira formal, seguindo uma lógica 
clara. 

Criativo 

Utilizo a imaginação como fonte de criação estratégica. 

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

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

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

Formulo estratégias com base na criatividade. 

Fonte: Lucian et al. (2008); Lucian, Barreto Júnior e Moraes (2008). 

 

Em síntese, apesar de opostas, as duas perspectivas não devem ser 

consideradas excludentes, já ambas possuem características importantes e que 

contribuem para uma decisão estratégica de sucesso. Além disso, Lucian et al. 

(2008) desenvolveram questões que analisam as variáveis da dimensão 

pensamento (racional e  o analítico) que esta explicitado no quadro 3 e ainda 

ressaltam que que não existe uma forma correta de pensar, isso vai depender do 

mapa cognitivo de cada indivíduo. 
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2.2.2 Formação Estratégica 

 

A segunda dimensão do processo de formação de estratégias refere-se à 

formação estratégica, que apresenta como paradoxos as formações de forma 

deliberada e emergente. No primeiro caso, das estratégias deliberadas, encontram-

se as seguintes características: uma formação intencionalmente projetada, prevista, 

formalmente estruturada, comprometida, hierárquica, top down, que segue a lógica 

do pensar para então agir, entre outras; enquanto que no segundo caso, das 

estratégias emergentes, são encontradas características como: imprevisibilidade, 

experimentação, aprendizagem organizacional, mudança cultural e cognitiva, lógica 

do pensar e fazer integradamente, etc (DE WIT; MEYER, 2004). 

Analisando-as separadamente, tem-se que as estratégias deliberadas em 

geral seguem a seguinte lógica: identificação, diagnóstico, concepção e realização 

(DE WIT; MEYER, 2004). Percebe-se nesses passos, que vale ressaltar não devem 

ser tidos como a única e melhor maneira de se formar estratégias, que há uma 

estrutura de ações destinadas ao alcance dos objetivos traçados. Além disso, as 

estratégias deliberadas são vistas como um exercício analítico que funciona do topo 

para a base, envolvendo apenas a alta administração (LUCIAN et al., 2008).  

Portanto, planejar implica na descrição de como a organização deve agir para 

atingir o sucesso, o que traz consigo as vantagens relacionadas à direção, 

comprometimento, coordenação, otimização e programação (LUCIAN; BARRETO 

JÚNIOR; MORAES, 2008). Contudo, para Bodwell e Chermack (2010), esta é uma 

abordagem passiva e que não oferece aos gestores quase nenhum auxílio na 

obtenção de uma visão de futuro, podendo ser prejudicial à medida que utilizam 

planos muito rígidos. Considerando o cenário atual, em que é exigida das empresas 

certa flexibilidade para tirar proveito de novas oportunidades, planos detalhados e 

precisos perdem um pouco do seu valor, na medida que causa o engessamento da 

organização e a não abertura a novas oportunidades e praticas fazendo com que a 

organização perca a parte da capacidade de adaptação. 

Neste contexto, as estratégias emergentes se apresentam como um processo 

contínuo que envolve decisões diárias, ações e participação de todos que fazem a 

organização (LUCIAN; BARRETO JÚNIOR; MORAES, 2008), de forma a dar 

respostas às situações seguindo a ausência de planos preexistentes. Assim, esse 



30 
 

 

 

tipo de estratégia se caracteriza por integrar ideias que brotam das atividades diárias 

dos negócios, sugerindo ações que não haviam sido previstas durante o 

planejamento formal e que frequentemente surgem dos níveis operacionais, o 

direcionamento da descoberta ou surgimento da nova pratica é difuso podendo 

acontecer em todas as direções sejam elas de cima pra baixo ou de baixo pra cima, 

como também de forma horizontal entre setores, o que permite dizer que as 

empresas devem também estar preparadas para reconhecer, avaliar e se adaptar a 

estratégias emergentes (MARIOTTO, 2003).  

Na mesma perspectiva do paradoxo anterior, as questões representativas do 

paradoxo da formação estratégica são apresentadas no Quadro 4.   

Quadro 4 – Dimensões e Variáveis do processo da estratégia: Formação 

Dimensão 
Extremo do 
Paradoxo 

Questão 

Formação 

Deliberada 

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

Crio estratégias com orientação de longo prazo. 

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

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

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

Emergente 

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

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

Acredito que planos estratégicos podem surgir à medida que se 
identificam novas oportunidades de ação. 

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

Crio estratégias que são na essência flexíveis. 

Fonte: Lucian et al. (2008); Lucian, Barreto Júnior e Moraes (2008). 

 

 

 



31 
 

 

 

Finalmente, Lucian et al. (2008) desenvolveram questões que analisam as 

variáveis da dimensão formação (deliberada e emergente) que esta explicitado no 

quadro 4 e ainda alertam que deve ser observado o fato de  que os dois tipos de 

formação da estratégia são importantes e devem ser levados em consideração pelos 

estrategistas. Esta perspectiva é suportada por Mintzberg, Ahlstrand e Lampel 

(2000) que afirmaram que todas as estratégias do mundo real precisam de alguma 

forma exercer controle e promover a aprendizagem. 

 

2.2.3 Mudança Estratégica 

 

 Assim como o apresentado nas dimensões anteriores, a mudança estratégica 

também um paradoxo, neste caso: a mudança evolucionária e a mudança 

revolucionária. Essas mudanças podem ocorrer por diversas razões, como é o caso 

de diversificações, inclusão de novos projetos, mudanças tecnológicas etc, e de 

forma geral, duas tensões são encontradas: primeiro, pode-se optar por um tipo de 

mudança que prega a melhoria por meio de pequenas alterações que ocorrem 

durante toda a história da empresa e são fortemente guiadas pelo aprendizado 

organizacional, mudanças desse tipo preservam o clima organizacional e o mudam 

de forma paulatina e gradativa, a inovação tanto em produto quanto em processo é 

uma característica desse tipo de mudança, que são as chamadas mudanças 

evolucionárias; e no outro extremo, encontra-se uma abordagem que propõe a 

ruptura com o que está posto, a quebra e por sua vez a reforma do clima 

organizacional, por assim dizer, o rompimento com o passado, considerando que 

esta ligação leva à paralisia, que neste caso, são as mudanças revolucionárias 

(LUCIAN; BARRETO JÚNIOR; MORAES, 2008), 

 Algumas características desses paradoxos são listadas por De Wit e Meyer 

(2004), como segue: a) mudança evolucionária – fundamenta-se na melhoria 

contínua, desenvolvimento gradual, aprendizagem permanente, flexibilidade, 

adaptação orgânica etc; b) mudança revolucionária – revolução, mudanças amplas e 

dramáticas, destruição criativa, entre outras. As questões representativas desse 

paradoxo são apresentadas no Quadro 5. 
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Quadro 5 – Dimensões e Variáveis do processo da estratégia: Mudança 

Dimensão 
Extremo do 
Paradoxo 

Questão 

Mudança 

Revolucionária 

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

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

Acredito que para mudar é preciso ter coragem para romper 
com a situação existente indesejável. 

Desenvolvo habilidades para realizar grandes mudanças na 
estratégia considerando a pressão dos concorrentes ou novas 
exigências do governo. 

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

Evolucionária 

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

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

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

Entendo que em minha empresa não há uma única pessoa com 
força suficiente para realizar uma grande mudança que altere a 
estratégia. 

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

Fonte: Lucian et al. (2008); Lucian, Barreto Júnior e Moraes (2008). 

 

 Em síntese, as mudanças evolucionárias são mais lentas e não provocam 

grandes impactos, já que ocorrem gradualmente, enquanto que as mudanças 

revolucionárias são marcadas por serem mais brutas, rápidas, intensas e provocam 

grandes conflitos e impactos. Mais uma vez, assim como nos casos anteriores, as 

tensões presentes nesta dimensão da formação de estratégias não se apresentam, 

individualmente, como verdades absolutas. Já que não existe um melhor jeito de 

realizar a mudança e deve-se considerar que cada tipo encontrará a melhor 

adequação no contexto específico de cada organização, as mudanças 
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evolucionárias e revolucionárias devem ter espaço na agenda dos estrategistas 

(LUCIAN et al., 2008), ressaltando ainda que Lucian et al. (2008) desenvolveram 

questões que analisam as variáveis da dimensão mudança (revolucionária  e 

evolucionária) que esta explicitado no quadro 5. 
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3 MÉTODO DA PESQUISA  

 

 Para melhor apresentação e descrição da metodologia utilizada neste estudo, 

optou-se por subdividir este capítulo em quatro seções, quais sejam: 3.1 - 

caracterização do estudo; 3.2 - universo da pesquisa; 3.3 - plano de coleta de dados; 

e 3.4 - técnicas de análise. 

 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DO ESTUDO 

 

Este estudo tem por objetivo discutir o processo de formação de estratégias 

de empresas varejistas do setor de construção civil da cidade de Natal no Rio 

Grande do Norte e região metropolitana a partir de uma perspectiva individual. 

Dessa forma, esta investigação é classificada como exploratório-descritiva, pois teve 

como propósito proporcionar maior familiaridade com o problema em questão (GIL, 

2010), tornando mais explícito os estudos nesta área, além de objetivar a descrição 

de algo (MALHOTRA, 2006). 

 Ainda sobre a pesquisa exploratória-descritiva, Triviños (2007) afirma que os 

estudos exploratórios permitem ao investigador aumentar sua experiência em torno 

de determinado problema, como é o caso do presente estudo, e Gil (2009), em 

relação a pesquisa descritiva, aponta que esse tipo de pesquisa visa o 

estabelecimento de relações entre variáveis estudadas. 

 Em relação à pesquisa exploratória, Yin (2005) aponta que este tipo de 

pesquisa busca indicar aspectos da intervenção em curso de um fenômeno sobre 

um caso e que não está demonstrado claramente em forma de resultados, enquanto 

que Cervo, Bervian e Silva (2006) afirmam que a pesquisa exploratória é aquela que 

define objetivos e busca mais informações sobre determinado assunto estudado.  

 

3.2 UNIVERSO E AMOSTRA DA PESQUISA 

 

O universo da pesquisa é composto por todos os gestores (cujos níveis 

hierárquicos são chefes, gerentes, coordenadores e proprietários) de empresas 

varejistas do setor de construção civil da cidade de Natal no Rio Grande do Norte e 

região metropolitana (englobando as cidades de Parnamirim, Extremoz e São 
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Gonçalo do Amarante). Para representar este universo, foram selecionados e 

entregues (in loco) questionários para uma amostra de 100 gestores, que 

representam os sujeitos da pesquisa, pois foram as pessoas que forneceram os 

dados necessários à realização da pesquisa, como aponta Vergara (1998).   

. Para a definição dessa amostra, levou-se em consideração que, segundo 

Hair et al., (2005), a amostra mínima para realização do estudo é de cinco 

respondentes para cada variável da escala. Neste estudo foram utilizadas escalas 

de dez itens, totalizando, então, um número mínimo exigido de 50 questionários 

respondidos para que as análises multivariadas pudessem ser executadas. Logo, a 

amostra utilizada neste estudo se mostrou suficiente.  

 

3.3 PLANO DE COLETA DE DADOS 

 

Na coleta de dados foi utilizada, em primeiro lugar, a pesquisa bibliográfica 

para o levantamento de estudos publicados, com o objetivo de analisar posições 

diversas em relação ao assunto (GIL, 2010) e, em segundo lugar, um questionário 

com as questões sobre as dimensões propostas por De Wit; Meyer (2004) 

apresentado no Apêndice A. 

A pesquisa bibliográfica, segundo Severino (2007), é aquela que se realiza a 

partir do registro disponível, decorrente de pesquisas anteriores, em documentos 

impressos, como livros, artigos, teses etc. Ainda sobre isso, Minayo (2007) afirma 

que a pesquisa bibliográfica é caracterizada por abranger bibliografias já tornadas 

públicas em relação ao tema de estudo, constituídas principalmente de livros, artigos 

de periódicos e com material disponibilizado na Internet. 

Em relação ao questionário utilizado, ele foi composto por quatro blocos com 

10 afirmativas em escala Likert de sete pontos (discordo totalmente; discordo em 

grande parte; discordo; nem concordo, nem discordo; concordo; concordo em 

grande parte; concordo totalmente) que versam sobre aspectos relacionados ao 

processo de formação de estratégias, de acordo com o estudo de Lucian, Barretto 

Júnior e Moraes (2008), e sobre o perfil profissional dos entrevistados – variáveis 

demográficas (Quadro 6). 
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Quadro 6 – Variáveis demográficas 

Questões demográficas 

Gênero do respondente 

Formação acadêmica do respondente 

Nível hierárquico do respondente na organização 

Tempo de atuação profissional do respondente (em anos) 

 

Este questionário pre-testado e validado, como já descrito anteriormente, foi 

aplicado in loco junto a uma amostra de 100 gestores de empresas varejistas de 

construção civil da cidade de Natal e região metropolitana (englobando as cidades 

de Parnamirim, Extremoz e São Gonçalo do Amarante) no período de junho de 

2014. Dos 100 questionários respondidos, apenas sete destes foram descartados 

por falta de informações ou por preenchimento incorreto. Logo, a amostra final do 

estudo foi de 93 gestores.  

 

3.4 TÉCNICAS DE ANÁLISE 

 

Para a análise dos dados, realizada de forma quantitativa, que tem por 

intenção garantir a precisão dos resultados, possibilitando uma margem de 

segurança quanto às inferências feitas (BEUREN; RAUPP, 2008), foram utilizadas 

as seguintes técnicas de análises multivariadas: análise fatorial e regressão linear 

simples. A primeira será utilizada para captar as dimensões latentes que 

representam o conjunto de dados em um número menor de conceitos do que as 

variáveis individuais originais (HAIR et al., 2005), destacando-se que também foi 

realizado o Teste de Alfa de Cronbach para medição da confiabilidade, validade 

convergente e validade discriminante das escalas.  

Por sua vez, a análise de regressão linear simples e múltipla será aplicada 

para analisar a influência da variável independente(s) na variável dependente, que 

segundo Hair et al. (2005),é uma poderosa ferramenta em análise de dados. Sobre 

isso, para o caso do presente estudo, as variáveis dependentes foram os paradoxos 

da formação de estratégias e as independentes foram os aspectos inerentes ao 

perfil profissional dos entrevistados, quais sejam: gênero, nível hierárquico, 
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formação acadêmica, tempo que exerce o cargo de gestor e informações sobre a 

empresa. 

Vale salientar que para análise dos dados foi utilizado o software Statistical 

Package for the Social Sciences – SPSS 18.0. Finalmente, para ilustrar todo o 

tratamento metodológico utilizado neste estudo, tem-se o Quadro 7, que descreve 

sucintamente todo o exposto, além da Figura 3, que apresenta o ordenamento de 

utilização das técnicas multivariadas. 

 

 

Figura 3 – Esquema de técnicas multivariadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 
 

 

 

Quadro 7 - Delineamento da pesquisa 

Objetivo Geral Objetivos Específicos  
Referencial 

Teórico 

Técnica de 
Coleta e Análise 

de Dados 

Analisar a influência aos 
aspectos relacionados à 
formação acadêmica, 
nível hierárquico, tempo 
no cargo e do gênero na 
formação de estratégias 
de empresas varejistas 
do setor de construção 
civil da cidade de Natal 
no Rio Grande do Norte 
e região metropolitana a 
partir de uma 
perspectiva individual. 

 

Descrever como a estratégia é 
elaborada a partir das 
dimensões do pensamento, 
formação e mudança da 
estratégia 

De Wit e Meyer 
(2004); Lucian et 
al. (2008); Lucian, 
Barreto Júnior e 
Moraes (2008) 

 

- Questionário 

 

- Análise Fatorial 

Caracterizar os sujeitos da 
pesquisa quanto à formação 
acadêmica, nível hierárquico, 
tempo no cargo e ao gênero 

 

De Wit e Meyer 
(2004); Lucian et 
al. (2008); Lucian, 
Barreto Júnior e 
Moraes (2008) 

 

 

 

- Questionário 

 

 

Investigar o que implica nas 
dimensões do pensamento, 
formação e mudança da 
estratégia 

De Wit e Meyer 
(2004); Lucian et 
al. (2008); Lucian, 
Barreto Júnior e 
Moraes (2008) 

 

- Questionário 

 

- Correlação de 
Spearman 

Estabelecer relações entre os 
constructos do processo de 
formação de estratégia e os 
aspectos relacionados à 
formação acadêmica, nível 
hierárquico, tempo no cargo e 
ao gênero. 

De Wit e Meyer 
(2004); Lucian et 
al. (2008); Lucian, 
Barreto Júnior e 
Moraes (2008) 

 

 

- Questionário 

 

- Regressão 
linear simples e 

múltipla 

 

Além disso, como base para as análises multivariadas seguindo o estudo de 

Lucian, Barretto Júnior e Moraes (2008), foi elaborada uma hipótese nula para este 

estudo: H0 - Não há correlação entre as dimensões da formação de estratégias 

(pensamento, formação e mudança) e o “gênero”, a “formação acadêmica”, o “nível 

hierárquico” e o “tempo no cargo” dos decisores estudados. 
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4 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

 Para melhor apresentação e descrição da análise dos resultados deste 

estudo, optou-se por subdividir este capítulo em quatro seções, quais sejam: 4.1 – 

análise descritiva; 4.2 – análise fatorial e de confiabilidade; 4.3 – Análise de 

correlações; e 4.4 – análise de regressões. 

 

4.1 ANÁLISE DESCRITIVA 

 

A primeira etapa da análise dos dados foi realizada a partir das estatísticas 

descritivas, de forma a auxiliar a compreensão dos dados, já que esta ferramenta 

tem o poder de sumarizar um conjunto de dados, resumindo-os de modo a ter uma 

organização padronizada das observações. Logo, o resumo descritivo dos dados 

são apresentados nos Quadros 8, 9, 10 e 11. 

 

Quadro 8 – Análise descritiva dos dados 

Parâmetro 

Variáveis 

Gênero Tempo no Cargo Nível Hierárquico 
Formação 
Acadêmica 

N 

Válido 93 93 93 93 

Missing 0 0 0 0 

Média 1,43 6,1414 2,98 2,10 

Mediana 1 2,00 2 2 

Moda 1 2,00 2 2 

Desvio Padrão ,498 5,89707 1,383 1,438 

Mínimo 1 ,08 1 1 

Máximo 2 28,00 5 6 

Fonte: Dados da pesquisa 
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Quadro 9 – Análise descritiva da Variável Gênero 

 Frequência Porcentagem Porcentagem Acumulada 

Masculino 53 57,0 57,0 

Feminino 40 43,0 100,0 

Total 93 100,0  

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Quadro 10 – Análise descritiva da Variável Formação Acadêmica 

 Frequência Porcentagem Porcentagem Acumulada 

Ensino Médio Completo 36 38,7 38,7 

Ensino Superior Completo 41 44,1 82,8 

Pós-Graduado 5 5,4 88,2 

Ensino Fundamental Incompleto 1 1,1 89,2 

Ensino Fundamental Completo 2 2,2 91,4 

Ensino Superior Incompleto 8 8,6 100,0 

Total 93 100,0  

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Quadro 11 – Análise descritiva da Variável Nível Hierárquico 

 Frequência Porcentagem Porcentagem Acumulada 

Coordenador 4 4,3 4,3 

Gerente 52 55,9 60,2 

Chefe 4 4,3 64,5 

Supervisor 8 8,6 73,1 

Proprietário 25 26,9 100,0 

Total 93 100,0  

Fonte: Dados da pesquisa 
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Dessa forma, infere-se que a amostra estudada é caracterizada por ser em 

sua maioria do gênero masculino (57%), possuir uma formação acadêmica de 

ensino superior completo (44,1%), um nível hierárquico de gerente (57,9%).  

 

4.2 ANÁLISE FATORIAL E DE CONFIBILIDADE 

 

 Feita essa análise inicial, partiu-se para a análise fatorial das três escalas 

utilizadas no estudo, assim como o teste de confiabilidade de cada uma delas. Com 

esta análise buscou-se encontrar um meio de condensar a informação em um 

número menor de variáveis (fatores), com o mínimo de perda aceitável (HAIR et al., 

2005). Logo, para garantir a consistência interna, a análise fatorial deve possuir 

significância acima de 0,5 no índice de Kaiser-Meyer-Olkin (MALHOTRA, 2006), 

além de possuir outros índices como o teste de esfericidade de Bartlett, em que é 

calculado o qui-quadrado e o grau de liberdade.  

 Além disso, para testar a confiabilidade das escalas foi feito o uso da técnica 

Alfa de Cronbach, em que valores de no mínimo 0,6 são tidos como satisfatórios 

(para a área de Ciências Sociais), sendo valores iguais ou inferiores a esse não 

possuem consistência interna suficiente (MALHOTRA, 2006). O resumo dos testes 

de confiabilidade para as três dimensões é apresentado no Quadro 12. 

 

Quadro 12 – Análise de confiabilidade das dimensões 

Dimensão Alfa de Cronbach 

Pensamento 0,732 

Formação 0,791 

Mudança 0,779 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Por fim, vale destacar que as matrizes resultantes da análise fatorial foram 

rotacionadas utilizando-se o método Varimax, caracterizado por minimizar o número 

de variáveis em cada fator (HAIR et al., 2005). 

Diante do exposto, a primeira análise sobre o pensamento estratégico 

obteve um KMO observado de 0,717, com 15 graus de liberdade e qui-quadrado de 

136,536 com significância de 0,000. Para chegar estes valores foram retiradas ao 
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todo quatro variáveis (uma por vez) que apresentaram baixas communalities (valores 

inferiores a 0,6). Os fatores encontrados receberam os títulos de “pensamento 

lógico”, para o primeiro fator, e “pensamento criativo”, para o segundo fator. O índice 

de confiabilidade foi de 0,732. A matriz resultante da análise de fatores rotacionada 

pode ser observada na Tabela 1.  

 
Tabela 1 – Rotated Component Matrix do Fator de Pensamento Estratégico 

Itens 
Component 

1 2 

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

,800  

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

,792  

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

,760  

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

,726  

Utilizo a imaginação como fonte de criação estratégica. 
 ,866 

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

 ,843 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Por sua vez, a segunda análise sobre a formação estratégica obteve um 

KMO observado de 0,797, com 28 graus de liberdade e qui-quadrado de 193,283 

com significância de 0,000. Para chegar estes valores foram retiradas ao todo três 

variáveis (uma por vez) por apresentaram baixos índices (valores inferiores a 0,5) de 

Measures of Sampling Adequacy - MSA (duas variáveis) e de communalities (uma 

variável). Os fatores encontrados receberam os títulos de “formação deliberada”, 

para o primeiro fator, e “formação emergente”, para o segundo fator. O índice de 

confiabilidade foi de 0,791. A matriz resultante da análise de fatores rotacionada 

pode ser observada na Tabela 2.  
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Tabela 2 – Rotated Component Matrix do Fator de Formação Estratégica 

Itens 
Component 

1 2 

Crio estratégias com orientação de longo prazo. 
,804  

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

,743  

Traço metas e/ou objetivos bem definidos para guiar as estratégias. 
,746  

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

,707  

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

 ,834 

Acredito que planos estratégicos podem surgir à medida que se identificam 
novas oportunidades de ação. 

 ,729 

Crio estratégias que são na essência flexíveis. 
 ,682 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Finalmente, na análise do último fator sobre a mudança estratégica, foi 

obtido um KMO observado de 0,757, com 6 graus de liberdade e qui-quadrado de 

102,055 com significância de 0,000. Para chegar a estes valores foram retiradas ao 

todo seis variáveis por apresentaram baixos índices de communalities. O único fator 

encontrado recebeu o título de “mudança revolucionária”. O índice de confiabilidade 

foi de 0,779. A matriz resultante da análise de fatores rotacionada pode ser 

observada na Tabela 3.  

 

Tabela 3 – Rotated Component Matrix do Fator de Mudança Estratégica 

Itens 
Component 

1 

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

,842 

Acredito que para mudar é preciso ter coragem para romper com a situação 
existente indesejável. 

,832 

Desenvolvo habilidades para realizar grandes mudanças na estratégia 
considerando a pressão dos concorrentes ou novas exigências do governo. 

,736 

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

,684 

Fonte: Dados da pesquisa 
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4.3 ANÁLISE DE CORRELAÇÕES 

 

Após a identificação dos fatores latentes, uma matriz de correlação 

paramétrica de Spearman foi construída contrastando tais fatores com as variáveis 

de gênero, nível hierárquico, formação acadêmica e tempo de cargo. A correlação 

de Spearman constitui um fundamento conceitual básico para a análise de 

regressão linear (MALHOTRA, 2006). Para se observar as correlações encontradas 

têm-se o Quadro 13 apresenta todas as análises e a Tabela 4 o resumo das 

correlações existentes identificadas. 

 

Quadro 13 – Correlações de Spearman 

  Gênero 
Tempo no 

Cargo 
Nível 

Hierárquico 
Formação 
Acadêmica 

Pensamento Lógico 

Correlation 
Coefficient 

,163 ,072 -,401** ,267** 

Sig. (2-tailed) ,117 ,491 ,000 ,010 

N 93 93 93 93 

Pensamento Criativo 

Correlation 
Coefficient 

-,005 -,144 ,099 ,043 

Sig. (2-tailed) ,963 ,167 ,343 ,685 

N 93 93 93 93 

Formação Deliberada 

Correlation 
Coefficient 

,034 ,050 -,374** ,049 

Sig. (2-tailed) ,746 ,632 ,000 ,639 

N 93 93 93 93 

Formação Emergente 

Correlation 
Coefficient 

-,068 ,090 ,209* ,073 

Sig. (2-tailed) ,517 ,393 ,045 ,484 

N 93 93 93 93 

Mudança Revolucionária 

Correlation 
Coefficient 

-,011 ,069 -,136 ,170 

Sig. (2-tailed) ,914 ,508 ,194 ,103 

N 93 93 93 93 

Fonte: Dados da pesquisa 
Nota: **Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed); 
          *Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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Tabela 4 - Resumo das Correlações de Spearman identificadas 

 Formação Acadêmica Nível Hierárquico 

Pensamento Lógico ,267** ,401** 

Formação Deliberada  -,374** 

Formação Emergente  ,209* 

Fonte: Dados da pesquisa 
Nota: **Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed); 
          *Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

De acordo com os resultados apresentados no Quadro 13 que foram 

resumidos na Tabela 4, pode-se afirmar que há correlação entre o pensamento 

lógico e a formação acadêmica e nível hierárquico e também entre os fatores de 

formação deliberada e emergente com o nível hierárquico. Estes primeiros 

resultados se assemelham em parte ao estudo de Lucian, Barretto Júnior e Moraes 

(2008), em que a formação deliberada possuía uma correlação com o nível 

hierárquico. Para uma melhor apresentação destas correlações, também optou-se 

por elaborar a Figura 4, em que as linhas únicas representam aquelas correlações a 

um nível de 95% de confiança e as com linhas duplas a um nível de 99%. 
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Figura 4 – Desenho das correlações 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Vale salientar que, assim como acontecido no estudo supracitado, acredita-se 

que a negatividade do coeficiente observado está ligada à construção do 

questionário, que considera os maiores valores numéricos para os cargos mais 

baixos dentro da hierarquia da empresa. Portanto, por meio dos resultados obtidos 

nas análises multivariadas, já podemos de antemão afirmar que a hipótese nula foi 

negada. 
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4.4 ANÁLISE DE REGRESSÕES 

 

Ademais, além da constatação de correlação entre as variáveis, estas foram 

mais bem analisadas por meio do método de regressão linear múltipla, que envolve 

uma única variável dependente e duas ou mais variáveis independentes, no caso da 

análise da variável dependente do pensamento lógico, e de regressão linear 

simples, para o caso da análise das duas outras variáveis de formação deliberada e 

emergente.  

Nas análises de regressão é importante observar o coeficiente de 

determinação R², que mede a proporção da variação, explicada pela variável 

independente no modelo de regressão. O método de seleção de variáveis utilizado 

foi o stepwise, que consiste em um método que seleciona as variáveis 

independentes mais significativas para o modelo (HAIR et al., 2005). Por conta disto, 

no primeiro modelo que teve como variável dependente o pensamento lógico e, a 

princípio, a formação acadêmica e nível hierárquico como variáveis independentes, 

acabou sendo modificado, pois a variável independente formação acadêmica não se 

mostrou significante, sendo excluída do modelo.  

 Assim, os resultados da primeira regressão são apresentados na Tabela 5. 

Tais resultados mostram que a variável de nível hierárquico possui uma relação 

estatisticamente significante com o pensamento lógico, com teste t de -3,905 e 

significância de 1%. Apesar de ser significante, esta variável apresentou uma 

relação inversa com a variável dependente. 

 
Tabela 5 – Resultados da Primeira Regressão 

Variáveis 
Independentes 

Beta não 
padronizado 

Erro Padrão 
Beta 

padronizado 
T Sig. 

Constante ,816 ,230  3,545 ,001 

Nível Hierárquico -,274 ,070 -,379 -3,905 ,000 

Sumário do 
Modelo 

R R² R² ajustado Sig. 

,379 ,144 ,134 ,000 

Variável Dependente: Pensamento lógico 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Vale salientar os testes realizados para avaliar os pressupostos requeridos 

para a análise desta primeira regressão, quais sejam: multicolinearidade; ausência 
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de auto-correlação serial; homocedasticidade, normalidade e linearidade. O primeiro 

deles, de multicolinearidade, apresentou valores que compõem o VIF (Variance 

Inflaction Factor) e o Tolerance da variável de 1, não apresentando 

multicolinearidade. O pressuposto de ausência de auto-correlação serial também foi 

atendido pelo teste de Durbin Watson que foi de 1,955. A literatura indica que 

índices próximos de 2 tendem a atender o pressuposto (HAIR et al., 2005).  

O pressuposto da homocedasticidade, realizado através do teste de Pesarán-

Pesarán, também não foi violado, o nível de significância encontrado foi de 0,147. 

Esse teste é violado quando o nível de significância é menor que 0,05 em que 

rejeita-se a hipótese nula de que os recursos são homoscedásticos. O pressuposto 

da normalidade também foi atendido, verificou-se que o nível de significância do 

teste Kolmogorov-Smirnov foi de 0,313 sendo significante, pois é maior que 0,05 e a 

hipótese nula de que a série é normal não foi rejeitada. O pressuposto da linearidade 

também foi atendido e constatado por meio de diagramas de dispersão. Dessa 

forma, pode-se perceber que todos os pressupostos foram atendidos.  

A segunda regressão foi realizada com a variável dependente de formação 

deliberada e a variável independente do nível hierárquico. A Tabela 6 mostra que o 

nível hierárquico tem relação inversa com a formação deliberada, conforme seu beta 

de -0,294.  

 

Tabela 6 – Resultados da Segunda Regressão 

Variáveis 
Independentes 

Beta não 
padronizado 

Erro Padrão 
Beta 

padronizado 
T Sig. 

Constante ,874 ,227  3,847 ,000 

Nível Hierárquico -,294 ,069 -,406 -4,238 ,000 

Sumário do 
Modelo 

R R² R² ajustado Sig. 

,406 ,165 ,156 ,000 

Variável Dependente: Formação deliberada 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Assim como a regressão anterior, esta atende todos os pressupostos, os 

resultados foram: teste de Durbin Watson de 1,933; o VIF e o tolerance 1 da variável 

independente;  o teste de Pesarán-Pesarán de 0,126; o teste de Kolmogorov-
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Smirnov (K-S) com significância de 0,506, e linearidade atendida por meio da 

dispersão. 

Finalmente, também foi realizada uma terceira regressão cuja variável 

dependente era a formação deliberada e a variável independente, o nível 

hierárquico. Apesar de comprovada a correlação entre estas variáveis, como 

apresentado na Tabela 4, ao se gerar o modelo, os valores não foram 

representativos e nem cumpriram os pressupostos necessários para sua análise 

neste estudo. Por conta disto, optou-se por realizar uma análise mais aprofundada 

apenas dos resultados obtidos nas duas primeiras regressões, como já 

supracitadas. Para ilustrar os resultados obtidos pelas regressões supracitadas, foi 

elaborada a Figura 5, que apresenta as influências das variáveis independentes nas 

variáveis dependentes, assim como a intensidade dessas relações. 

 

Figura 5 – Desenho das Regressões 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Portanto, em relação à hipótese testada neste estudo de que não há 

correlação entre as dimensões da formação de estratégias (pensamento, formação e 

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

cargo” dos decisores estudados, baseada no estudo de Lucian, Barretto Júnior e 

Moraes (2008), foi refutada, pois os resultados aqui obtidos apontam que há 

correlação entre o pensamento lógico e a formação acadêmica e nível hierárquico e 
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também entre os fatores de formação deliberada e emergente com o nível 

hierárquico, como já inferido na seção 4.3 deste estudo.  

Além disso, como obtido a partir das regressões supracitadas, percebeu-se 

também o quanto há de influência entre o pensamento lógico e a formação 

deliberada com o nível hierárquico dos decisores. O Quadro 14 apresenta um 

resumo das hipóteses testadas.  

Quadro 14 – Análise das Hipóteses Testadas 

Hipótese: Há correlação entre as dimensões da formação de estratégias (pensamento, formação e 
mudança) e o “gênero”, a “formação acadêmica”, o “nível hierárquico” e o “tempo no cargo” dos 
decisores estudados. 

Dimensão Paradoxo 

Variáveis Demográficas 

Gênero 
Tempo no 

Cargo 
Nível 

Hierárquico 
Formação 
Acadêmica 

Pensamento  

Lógico Refutado Refutado Confirmada Confirmada 

Criativo Refutado Refutado Refutado Refutado 

Formação  

Deliberada Refutado Refutado Confirmada Refutado 

Emergente Refutado Refutado Confirmada Refutado 

Mudança  

Revolucionaria Refutado Refutado Refutado Refutado 

Evolucionária Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica 

 

Este resultado é diferente do encontrado no estudo de Lucian, Barretto Júnior 

e Moraes (2008), que teve como principal achado que quanto mais elevado o nível 

hierárquico do indivíduo, maior é a relação com as estratégias deliberadas 

(formação deliberada). 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Como apresentado neste estudo, o processo de formação de estratégias foi 

defendido a partir da premissa que sua formação era composta por seis dimensões, 

propostas por De Wit e Meyer (2004), quais sejam: “pensamento lógico”; 

“pensamento criativo”; “formação emergente”; “formação deliberada”; “mudanças 

revolucionárias”; e “mudanças evolucionárias”.  

Apesar disso, percebeu-se que para o caso deste estudo, os resultados 

demonstraram não haver uma forma de mudança evolucionária no ramo estudado, 

de forma que apenas as “mudanças revolucionárias” parecem ser prevalecentes 

neste meio. Em síntese, as grandes inferências obtidas nesta pesquisa são as de 

reforçar a importância relativa da dimensão de “formação deliberada”, visto que 

neste estudo, assim como no de Lucian, Barretto Júnior e Moraes (2008), foi 

observado que quanto mais elevado o nível hierárquico do indivíduo, maior é a 

relação com essas estratégias, e também que o pensamento lógico possui ligação 

com o nível hierárquico, sendo esse um novo achado em relação aos já encontrados 

em outros estudos da área. 

Logo, pode-se inferir que os indivíduos de maior nível hierárquico possuem 

afinidade com a formação estratégica deliberada e com o pensamento lógico, de 

forma que tais decisores formulam suas estratégias com uma forte tendência a 

racionalidade e planejamento. Portanto, em relação aos objetivos traçados, tem-se 

que o objetivo de descrever como a estratégia é elaborada a partir das dimensões 

do pensamento, formação e mudança da estratégia foi realizada com sucesso, 

assim como a caracterização dos sujeitos da pesquisa quanto à formação 

acadêmica, nível hierárquico, tempo no cargo e ao gênero, conforme apresentado 

na análise descritiva do estudo. 

Além disso, ainda em relação aos objetivos traçados, pode-se inferir que a 

investigação do que implica nas dimensões do pensamento, formação e mudança 

da estratégia e o estabelecimento de relações entre os constructos do processo de 

formação de estratégia e os aspectos relacionados à formação acadêmica, nível 
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hierárquico, tempo no cargo e ao gênero foi realizada com sucesso, conforme os 

resultados apresentados. 

Ademais, este estudo se mostrou como mais uma consistente pesquisa para 

validação do instrumento de mensuração do processo de formação de estratégias. 

Por fim, cabe salientar a limitação do estudo em relação ao acesso a uma maior 

amostra de dados, os resultados são aplicados de forma restrita ao tempo e a 

empresa em questão, sem ampliar e criar novos estudos fica impossibilitada a 

generalização do estudo em questão, a falta de publicação sobre o tema questão 

também se configura em limitação. 

Sugere-se, pesquisas futuras na área e em outros setores e que ao faze-las,  

que sejam observadas como o processo de formação de estratégias ocorre em e 

qual é a diferença e em que isso implica para a melhoria dos resultados da 

organização como um todo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



53 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFERÊNCIAS 

 

AGUILERA-CASTRO, A.; VIRGEN-ORTIZ, V. Aplicación de un modelo de 
formulación de estrategias para evidenciar la orientación al crecimiento empresarial 
en pymes: Santiago de Cali – Colombia. Entramado, v. 9, n. 2, p. 82-97, 2013. 
 
ANSOFF, H. I. Corporate strategy: an analytic approach to business policy for 
growth and expansion. New York: McGraw-Hill, 1965. 
 
AZEVEDO, R. C.; ENSSLIN, L.; LACERDA, R. T. O.; FRANÇA, L. A.; GONZÁLEZ, C. 
J. I.; JUNGLES, A. E.; ENSSLIN, S. R. Avaliação de desempenho do processo de 
orçamento: estudo de caso em uma obra de construção civil. Ambiente Construído, 
v. 11, n. 1, p. 85-104, 2011. 
 
BAIN, J. Barriers to New Competition. Cambridge: Harvard University Press, 1956. 
 
BAIN, J. Industrial Organization. New York: Wiley & Sons, 1968. 
 
BARKI, E.; BOTELHO, D.;  PARENTE, J. Varejo: desafios e oportunidades em 
mercados emergentes. Revista de Administração de Empresas, v. 53, n. 6, p. 
534-538, 2013. 
 
BARNEY, J. Firm resources and sustained competitive advantage. Journal of 
Management, v. 7, n. 1, p. 99-120, 1991. 
 
BARNEY, J. B.; HESTERLY, W. S. Administração Estratégica e Vantagem 
Competitiva. São Paulo: Pearson, 2010. 
 
BDTD. Website da Biblioteca de Teses e Dissertações. Disponível em: 
http://bdtd.ibict.br/ Acesso em: 12/05/2014. 
 
BEPPLER, M. K.; PEREIRA, M. F.; COSTA, A. M. Discussão conceitual sobre o 
processo de estratégia nas organizações: Formulação e formação estratégica. 
Revista Ibero Americana de Estratégia, v. 10, n. 1, p. 128-146, 2011. 
 
BEUREN, I. M.; RAUPP, F. M.; Metodologia da Pesquisa Aplicável às Ciências 
Sociais. In: COLAUTO, R. D.; LONGARAY, A. A.; PORTON, R. A. de B.; RAUPP, F. 



54 
 

 

 

M.; SOUSA, M. A. B. de.; BEUREN, I. M. (Org.). Como Elaborar Trabalhos 
Monográficos em Contabilidade: teoria e prática. São Paulo: Atlas, 2008. 
 
BODWELL, W.; CHERMACK, T. J. Organizational ambidexterity: Integrating 
deliberate and emergent strategy with scenario planning. Technological 
Forecasting & Social Change, v. 77, p. 193-202, 2010. 
 
BRITO, E. P. Z.; VIEIRA, V. A.; ESPARTEL, L. B. A pesquisa na área do varejo: 
reflexões e provocações. Revista de Administração de Empresas, v. 51, n. 6, p. 
522-527, 2011. 
 
 
CERVO, A. L.; BERVIAN, P. A.; SILVA, R. Metodologia Científica. 6. ed. São Paulo: 
Pearson Prentice Hall, 2006. 
 
CHANDLER, A. D. Strategy and structure. Chapters in the History of the 
American Industrial Enterprise. Cambridge, MA: MIT Press, 1962. 
 
CHURCHILL, G. A.; PETER, J. P. Marketing: cirando valor para o cliente. São 
Paulo: Saraiva, 2000. 
 
DE WIT, B.; MEYER, R. Strategy: Process, Content and Context. Italy: Thomson, 
2004. 
 
FAMA, E. Agency Problems and The Theory of the Firm. Journal of Political 
Economy, v. 88, p. 228-307, 1980. 
 
FGV – Fundação Getúlio Vargas. Cenário Macroeconômico 2009-2016. 2009. 
Disponível em: 
<http://www.abramat.org.br/files/Cen%C3%A1rio%20Macroecon%C3%B4mico%202
009-2016%20vfinal.pdf> Acesso em: 3 fev. 2014. 
 
FREITAS, C. C. G.; HOCAYEN-DA-SILVA, A. J.; SEGATTO, A. P. Formulação 
estratégica e fatores isomórficos: Análise do arranjo produtivo local de malhas de 
imbituva. Revista Ibero Americana de Estratégia, v. 12, n. 1, p. 1-28, 2013. 
 
FREJ, T. A.; ALENCAR, L. H. Fatores de sucesso no gerenciamento de múltiplos 
projetos na construção civil em Recife. Produção, v. 20, n. 3, p. 322-334, 2010. 
 
GIL, A. C. Como elaborar projetos de pesquisa. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2009. 
 
GIL, A. C. Como elaborar projetos de pesquisa. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2010. 
 
HAIR JUNIOR, J. F.; ANDERSON, R. E.; TATHAM, R. L.; BLACK, W. C. Análise 
multivariada de dados. 5. ed. Porto Alegre: Bookman, 2005. 
 
HAMBRICK, D. C. Some tests of the effectiveness and functional attributes of Miles  
and Snow’s strategic types. Academy of Management Journal, v. 26, n. 1, p.  
05-26, 1983.  
 



55 
 

 

 

HILL, C. W. L.; JONES, G. R. Strategic management theory: an integrated 
approach. 6. ed. Boston, MA: Houghton Mifflin, 2004. 
 
HITT, M. A.; IRELAND, R. D.; HOSKISSON, R. E. Administração Estratégica – 
Competitividade e Globalização. São Paulo: Thomson, 2008. 
 
HOSKISSON, R. E.; HITT, M. A.; WAN, W. P. Theory and research in strategic 
management: Swings of a pendulum. Journal of Management, v. 25,n. 3, p. 417-
456, 1999. 
 
JENSEN, M.; MECKLING, W. Theory of the firm: managerial behavior,  agency costs 
and ownership structure. Journal of Financial Economics, v. 3, n. 4, p. 305-360, 
1976. 
 
LEARNED, E.P.; CHRISTENSEN, C.R.; ANDREWS, K.E.; GUTH, W.D. Business 
Policy: Text and Cases, Homewood: IL, 1965. 
 
LEARNED, E.P.; CHRISTENSEN, C.R.; ANDREWS, K.E.; GUTH, W.D. Business 
Policy: Text and Cases, Homewood: IL, 1969. 
 
LEVY, M.; WEITZ, B. A. Administração de Varejo. São Paulo: Atlas, 2000. 
 
LEVY, M.; WEITZ, B. A. Retailing management. Boston: McGraw-Hill, 2004.    
 
LUCIAN, R.; BARBOSA, G. L.; SOUSA FILHO, J. M.; PEREIRA, F. A.; SILVA, I. M. 
O que há na mente de um estrategista? O uso da modelagem de equações 
estruturais na compreensão do processo estratégico. Brazilian Business Review, 
v. 5, n. 2, p. 89-107, 2008. 
 
LUCIAN, R.; JÚNIOR BARRETTO, A.; MORAES, W. F. A. O processo de formulação 
estratégica a partir da perspectiva individual: um estudo com executivos da indústria 
energética. Revista Brasileira de Estratégia, v. 1, n. 2, p. 153-168, 2008. 
 
MALHOTRA, N. K. Pesquisa de marketing: uma orientação aplicada. 4. ed. São 
Paulo: Bookman, 2006. 
 
MARIOTTO, F. L. Mobilizando estratégias emergentes. Mobilizando estratégias 
emergentes. Revista de administração de empresas,  v. 43, n. 2, p. 78-93, 2003. 
 

McEWAN, R. Bussiness Strategy. 2011. Disponível em: 
<http://strategynz.blogspot.com.br/2011/06/mintzberg-and-waters-strategy-
model.html> Acesso em:15/08/2014 
  
MELLO, L. C. B. B.; AMORIM, S. R. L. O subsetor de edificações da construção civil 
no Brasil: uma análise comparativa em relação à União Europeia e aos Estados 
Unidos. Produção, v. 19, n. 2, p. 388-399, 2009. 
 
MINAYO, M.C.S. (Org.). Pesquisa Social: teoria, método e criatividade. 29 ed. 
Petrópolis, RJ: Vozes, 2010. 
 



56 
 

 

 

MINTZBERG, H. Patterns in strategy formation. Management Science, v. 24, n. 9, 
1978. 
 
MINTZBERG, H. The fall and rise of strategic planning. Havard Business Review, v. 
72, n. 1, p. 107–114, 1994. 
 
MINTZBERG, H. A criação artesanal da estratégia. In: Monttgomery, C. Porter, M. 
Estratégia: a busca da vantagem competitiva. 2. ed. Rio de Janeiro: Campus, 1998. 
 
MINTZBERG, H., & QUINN, J.B. The strategy process: concepts, contexts and 
cases. 2. ed. Englewood Cliffs: Prentice-Hall International Inc, 1991. 
 
MINTZBERG, H.; QUINN, J. B. O Processo da Estratégia. 3. ed. Porto Alegre: 
Bookman, 2001. 
 
MINTZBERG, H; AHLSTRAND, B.; LAMPEL, J. Safári de Estratégia: um roteiro 
pela selva do planejamento estratégico. Porto Alegre: Bookman, 2000. 
 
NICOLAU, I. O conceito de estratégia. Nota de aula Ref. 01-01, p. 1-17, 
INDEG/ISCTE, 2001. 
 
NIZZA JR., C. L. A influência da comunicação na busca de informações do 
consumidor de varejo. Pretexto, v. 11, n. 5, p. 21-36, 2002. 

OHMAE, K. The mind of the strategist. New York: McGraw-Hill, 1982. 

PENROSE, E. T. The Theory of the Growth of the Firm. New York: Wiley, 1959. 
 
PETERAF, M. The cornerstones of competitive advantage: a resource-based view. 
Strategic Management Journal. v. 14, p. 179-191, 1993. 
 
PORTER, M. E. The contribution of industrial organization to strategic management. 
Academy of Management Review, v. 6, n. 4, p. 609-620, 1981. 
 
PORTER, M. E. Vantagem Competitiva, Criando e Sustentando um 
Desempenho Superior. São Paulo: Elsevier, 1989. 
 
PORTER, M. E. Vantagem Competitiva: Criando e sustentando um desempenho 
superior. 11. ed. Rio de Janeiro: Campus, 2010. 
 
REDALYC. Website da Red de Revistas Científicas de América Latina y el 
Caribe, España y Portugal. Disponível em: http://www.redalyc.org/home.oa Acesso 
em: 12/05/2014. 
 
SANTOS, E. K. O processo de formulação da estratégia: um estudo de caso 
nos Coris Centro de pesquisa clínica. Dissertação (Mestrado Profissional em 
Administração) – Programa de Pós-Graduação em Administração, UDESC. 
Florianópolis. 2011.  
 



57 
 

 

 

SCIELO. Website da Scientific Electronic Library Online. Disponível em: 
http://search.scielo.org/?q=formula%E7%E3o%20da%20estrat%E9gia&where=ORG 
Acesso em: 12/05/2014. 
 
SEBRAE - Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. Programa 
SEBRAE 2014: Mapa de Oportunidades para as Micro e pequenas empresas nas 
cidades-sede. Disponível em: 
<http://www.sebrae.com.br/customizado/sebrae2014/sebrae-
2014/oportunidades/Caderno%20de%20Conhecimento%20-
%20Comercio%20Varejista.pdf> Acesso em: 3 fev. 2014. 
 
SEVERINO, A. J. Metodologia do Trabalho Científico. 23. ed.  São Paulo: Cortez, 
2007 
 
SILVA, F. A.; GONÇALVES, C. A. O Processo de formulação e implementação de 
planejamento estratégico em instituições do setor público. Revista de 
Administração da Universidade Federal de Santa Maria, v. 4, n.3, p. 458-476, 
2011.  
 
SNIC - Sindicato Nacional da Indústria de Cimento. Relatório Anual 2010. 
Disponível em: <http://www.snic.org.br/pdf/snic-relatorio2010-11_web.pdf> Acesso 
em: 3 fev. 2014. 
 
TEECE, D; PISANO, G. SCHUEN, A. Dynamic capabilities and strategic 
management. Strategic Management Journal. v. 18, n. 7, p. 509-533, 1997. 
 
TRIVIÑOS, A. N. S. Introdução à Pesquisa em Ciências Sociais – A Pesquisa 
Qualitativa em Educação. São Paulo: Atlas, 2007. 

 
VAN DEN STEEN, E. A formal Theory of Strategy. Havard Business School Strategy 
Unit. Working Paper No. 14-058. 

 
VERGARA, S. C. Projetos e relatórios de pesquisa em Administração. 2. ed. São 
Paulo: Atlas, 1998. 
 
WERNERFELT, B. A resource-based view of the firm. Strategic Management 
Journal. v. 5, p. 171-180, 1984. 
 
WILLIAMSON, O. E. Markets and Hierarchies: Analysis and Antitrust Implications. 
New York: Free Press, 1975. 
 
WILLIAMSON, O. E. The Economic Institutions of Capitalism. New York: Free 
Press, 1985. 
 
WINTER, S. G. Economic 'Natural Selection' and the Theory of the Firm. Yale 
Economic Essays, v. 4, p. 225-272, 1964. 
 
YIN, R. K. Estudo de caso: planejamento e métodos. 3. ed. Porto Alegre: Bookman, 
2005. 
 

http://www.snic.org.br/pdf/snic-relatorio2010-11_web.pdf


58 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
APÊNDICE A - Questionário 

 

Pesquisa: Processo Decisório Estratégico de Empresas Varejistas de 

Construção Civil de Natal e Região Metropolitana. 

 

Considerando a escala:  
                                      
                                     1 - Discordo totalmente 
         2 - Discordo em grande parte 
        3 - Discordo 

     4 - Nem concordo, nem discordo 
         5 - Concordo 
        6 - Concordo em grande parte 
        7 - 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. 
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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. 

 
 
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 
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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 Gênero?     (1) Masculino     (2) Feminino 

4.2 Há quanto tempo você é dirigente nessa empresa? (    ) anos 

4.3 Qual o seu cargo atual?  

4.4 Qual o seu grau de estudo? 

Quest. Nº       

 
 
 
 


