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RESUMO 

 

 

É indiscutível a liderança da literatura norte americana no campo da estratégia 

empresarial e sua consequente influência no mundo científico e empresarial brasileiro. É 

também verdade que as grandes teorias, em especial as que fazem parte da escola clássica, a 

mais antiga e influente no campo, derivaram de estudos empíricos em grandes empresas 

estrangeiras, quando não corporações gigantescas multidivisionadas, muitas delas hoje 

presentes em território brasileiro. As micro, pequenas e médias empresas brasileiras (MPME) 

– de sabida importância no cenário sócio-econômico do país – e seus estrategistas certamente 

não estão inertes a este conhecimento, mas tampouco se pode garantir o sucesso de sua 

aplicabilidade num cenário tão específico e distinto. Estudos anteriores atestam que este 

estrategista é mais intuitivo e avesso a controles burocráticos, mas a grande verdade é que 

pouco se conhece do real perfil dos executivos das MPMEs no que se refere ao processo de 

formação da estratégia. Evidentemente, não se espera que este perfil seja estático, atemporal,  

mas reativo às alterações do tempo e do ambiente, especialmente neste atual mundo 

globalizado. Este estudo, objetivando conhecer o perfil do estrategista brasileiro da MPME 

privada nacional e através de ampla revisão das teorias em estratégia, construiu uma escala 

matemática por meio da aplicação de análise fatorial, propondo uma tipologia que permita 

compreender a natureza do pensamento estratégico destes líderes. A utilização desta escala – 

que pode ser aplicada em futuras pesquisas – indicou que, no universo de estrategistas 

pesquisados, a intuição é arma complementar, mas não predominante. Este estrategista, 

embora mais racional que intuitivo, não crê que a razão pura seja suficiente para suas tomadas 

de decisão. Além disso, possui um caráter coletivo acentuado para formação da estratégia e 

valoriza o formalismo, caráter no qual demonstra acreditar na importância de planejar e 

registrar suas intenções. 

 

Palavras-Chave: Estratégia Empresarial. Estrategista. Micro, Pequenas e Médias Empresas. 

Intuição. Racional. Caráter Coletivo. Formalismo. 

 



ABSTRACT 

 

 

The leadership of American literature in the field of business strategy and its 

consequent influence on the scientific and entrepreneurial world in Brazil is a real fact. It´s 

also true that the major theories in strategy, especially from the classic school, the oldest and 

most influent in this field, were originated from empirical studies in large – if not giant – 

companies, many of them currently present in Brazil. The micro, small and medium Brazilian 

companies, of well known social and economical importance to the country, and its strategists 

are certainly not inert to this knowledge, but it doesn’t necessarily means it can be applied 

with success in such different context. Previous studies indicate that this strategist makes use 

of intuition and is not very friendly with bureaucratic controls, but, in reality, the profile of 

this Brazilian executive is still unknown. Naturally, we do not expect this profile to be static 

in time, but reactive to changes on business environment, especially with the current 

globalization process. This research, aiming at knowing the profile of the Brazilian strategist 

of micro, small and medium companies and through an intensive revision on strategy 

literature, has built a mathematical model by the use of factor analysis, that can be applied in 

future studies. A new typology to understand the strategic thinking of these leaders is 

proposed. The conclusion shows that, for the executives in this research, intuition is not 

predominant on their decisions. Although more rational than intuitive, they refuse the idea of 

being purely rational. Besides, in the strategy formation process, they tend to have a collective 

spirit rather than deciding alone and to believe in the importance of being formal, planning 

and registering their intentions. 

 
 
Keywords: Strategy. Strategist. Micro, Small and Medium Companies. Intuition. Rational. 

Collective Character. Formal Character. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Não há nenhuma dúvida acerca da importância das micro, pequenas e médias 

empresas no cenário econômico brasileiro. Para se ter uma ideia, de acordo com Anuário do 

Trabalho na Micro e Pequena Empresa (SEBRAE, 2008), com base no ano de 2006, menos de 

1% das empresas registradas no país são de grande porte, o que significa que mais de 99% do 

número de companhias registradas no país se enquadram como MPME.  Por consequência 

lógica, os estrategistas que estão à frente destas empresas têm igualmente importância 

inquestionável, pois são os condutores que as levam ao sucesso ou à extinção.  

 

Estes estrategistas – segundo estudos como os de Almeida (1994) e Barros Neto 

(1998) – tendem a seguir um processo de formação da estratégia com base na intuição e tem 

certa aversão a controles burocráticos, privilegiando uma gestão mais informal e com menos 

registros. Diga-se, contudo, que estas conclusões foram decorrentes de estudos de caso em 

pequenas empresas, mas de certa forma refletem a percepção média dos pesquisadores da 

área. 

 

A liderança histórica dos Estados Unidos na geração de conhecimento na área de 

estratégia influenciou indiscutivelmente a produção científica brasileira na área. Bertero, 

Vasconcelos e Binder (2003), utilizando a classificação proposta por Whittington (2002), 

constataram que, da produção científica brasileira em estratégia empresarial entre 1991 e 

2002, mais de 50% dos artigos enquadrados seguiam a perspectiva clássica, a mais antiga e 

mais influente de todas. Esta escola clássica se caracteriza por focar a maximização de lucros 

a partir de uma visão intencional, estando associada a autoridades como Ansoff (1991) e 

Porter (1986, 1989). Segundo Bertero, Vasconcelos e Binder (2003), o impacto da obra de 

Michael Porter – o  mais influente dos autores de estratégia – ainda não chegou ao fim de seu 

curso. 

 

Em contraponto à escola clássica predominante, onde o estrategista é um planejador 

reflexivo e sistêmico, Mintzberg et al. (2006) sustentam que o trabalho gerencial, além de 

lidar com exceções, envolve o cumprimento de diversas obrigações regulares, incluindo 

rituais e cerimônias, negociações e processamento de informações que conectam a 

organização ao seu ambiente. 
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Faria e Imasato (2007) argumentam que o conhecimento produzido nos Estados 

Unidos é problemático no Brasil, porque não reconhece questões de poder e de política 

ressaltados por Weber (1993) nem os diferentes tipos de estrategistas que fazem parte de 

economias emergentes. Segundo os autores, o conhecimento em estratégia produzido nos 

Estados Unidos reproduz dois pressupostos importantes:  

 

a) estrategistas do mundo público devem ser substituídos por estrategistas da 

grande empresa; 

b) outros tipos de capitalismo devem ser substituídos pelo modelo de capitalismo 

dos Estados Unidos.  

 

E estes pressupostos são efetivamente problemáticos quando tais conhecimentos são 

legitimados como verdade absoluta num contexto distinto, como o brasileiro. 

 

Ademais, a literatura especializada privilegia os interesses e necessidades dos 

estrategistas da grande empresa (FARIA; IMASATO, 2007), o que reforça a lacuna de 

conhecimento para os estrategistas da pequena e média empresa no país. 

 

Portanto, se a base do conhecimento em estratégia tem origem predominantemente na 

América do Norte e trata, em especial, da grande empresa, surge um questionamento acerca 

de quem é o estrategista brasileiro da micro, pequena e média empresa, ou seja , na definição 

do seguinte problema de pesquisa: 

 

Quais são as características dos estrategistas brasileiros de micros, pequenas e médias 

empresas nacionais, com base no processo de formação da estratégia?  

 

O objetivo final desta pesquisa é o de identificar e compreender as características  do 

estrategista brasileiro de micro, pequenas e médias empresas privadas nacionais. Para tal, 

objetivos intermediários terão que ser necessariamente esclarecidos, quais sejam: 

 

a) identificar características da Micro, Pequena e Média Empresa;  

b) identificar as teorias básicas e as taxonomias em estratégia; 

c) identificar os processos racional e intuitivo de tomada de decisões; 

d) identificar as dimensões características à priori do estrategista; 
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A busca das características do perfil do estrategista brasileiro, contudo, estará restrito à 

análise do processo de formação da estratégia e de tomada de decisões. Não farão parte deste 

estudo as relações de poder e autoridade do estrategista, nem qualquer outra dimensão 

adjacente a este tema. 

 

Como já mencionado anteriormente, a literatura dominante em estratégia tem origem 

nos Estados Unidos e sempre foi bastante focada na grande empresa. O Brasil foi, e é, de certa 

forma, importador de conhecimento gerado sob contexto diverso de sua realidade, sem 

respeito às peculiaridades e cultura preponderantes no país. 

 

As empresas até o porte médio correspondem, com base em informações 

disponibilizadas pelo SEBRAE (2005), a cerca de quarenta por cento da renda total dos 

setores industrial, comercial e de serviços, respondendo ainda por cerca de trinta por cento do 

produto interno bruto nacional. Além disso, são responsáveis por quase metade da força de 

trabalho e  de aproximadamente quarenta por cento da massa salarial. 

 

Como já mencionado anteriormente, existem fartos dados que comprovam a 

importância das micro, pequenas e médias empresas no Brasil, e, portanto, da relevância de 

conhecer o perfil dos estrategistas que estão à frente destas empresas. Conhecê-los e 

compreendê-los é uma forma de identificar lacunas de conhecimento que eventualmente estão 

presentes e podem criar oportunidades para geração de conhecimento nacional em estratégia 

que atenda os anseios destes estrategistas. 

 

Desta forma, há relevância para o estrategista nacional – que, em tendo seu perfil 

conhecido, tem a possibilidade futura de ser um ator ativo e reconhecido pela literatura de 

estratégia – para a academia, pela possibilidade de identificar lacunas que signifiquem 

oportunidade de geração de conhecimento nacional em estratégia – e para as próprias 

empresas e sociedade civil, pela possibilidade de, através dos conhecimentos gerados a partir 

desta pesquisa, obterem incremento de performance que venha a gerar benefícios que se 

estendam à sociedade como um todo. 

 

Adicionalmente, este trabalho, na busca da identificação do perfil médio do 

estrategista brasileiro da MPME privada brasileira, intenciona trazer como contribuição a 

construção de uma escala que permita, em diferentes tempos e momentos, medir e reavaliar 
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este perfil, resultando na proposição de uma tipologia para compreender o pensamento 

estratégico dos líderes da MPME. É bastante lógico se esperar que a forma de agir do 

estrategista não seja estática, mas em constante movimento em função de dinamicidade do 

ambiente competitivo dos negócios. 

 

Para tal, este trabalho percorrerá algumas etapas fundamentais, anteriormente citadas 

nos objetivos intermediários, e seguirá a seguinte lógica: 

 

1 Far-se-á a caracterização da MPME e seu estrategista; 

2 Identificar-se-á  as teorias sobre estratégia e suas taxonomias; 

3 Identificar-se-á os processos racional e intuitivo de tomada de decisão. 

 

Posteriormente, e com base no referencial acima pesquisado, seguir-se-á a busca da 

identificação das dimensões características à priori referentes ao pensamento estratégico do 

estrategista. Estas dimensões, identificadas a partir das teorias em estratégia e do processo 

cognitivo de tomada de decisão, servirão de base para elaboração da survey que coletará 

dados junto aos estrategistas da amostra desta pesquisa, para posterior tratamento estatístico. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

 

Este capítulo apresentará o referencial teórico que fundamentará esta pesquisa. Serão 

abordados a caracterização das MPME e  seu estrategista, as teorias básicas sobre estratégia, 

os processos racional e intuitivo da tomada de decisão estratégica e as dimensões 

características à priori do estrategista com base no referencial estudado.                                            

 

 

2.1 CARACTERIZAÇÃO DA MICRO, PEQUENA E MÉDIA EMPRESA E SEU 

ESTRATEGISTA 

 

 

Longenecker, Moore e Pety (1997) afirmam que especificar qualquer padrão para 

definir pequenas empresas é algo necessariamente arbitrado porque as pessoas adotam 

padrões diferentes para propósitos diferentes. Mesmo no Brasil, existem diferentes critérios 

para classificar as empresas de acordo com seu porte e esta pesquisa adotou a taxionomia 

utilizada pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Social (BNDES) e aplicável à indústria, 

comércio e serviços, de acordo com a Carta Circular nº 64/02 de 14 de outubro de 2002, que 

utiliza o faturamento bruto da empresa como limite. Define que a MPME limita-se àquelas 

empresas com faturamento bruto anual não superior a  R$ 60.000.000.  

 

De acordo com Anuário do Trabalho na Micro e Pequena Empresa (SEBRAE, 2008), 

com base no ano de 2006, de um universo de 2.241.071 empresas formalmente registradas no 

país, 83,6% eram micro, 13,9% pequenas, 1,6% médias, e apenas 0,9% eram grandes 

empresas. O SEBRAE, contudo, limita o faturamento da pequena empresa até R$ 2.4000.000, 

mas também tem uma taxonomia para a taxa de ocupação em número de empregados por 

porte de empresa.  

 

Os quadros 1 e 2 a seguir resumem as classificações utilizadas pelo BNDES – base 

para esta pesquisa – e do SEBRAE – principal entidade representativa das Micros e Pequenas 

Empresas do Brasil.  
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 Microempresa Pequena Empresa Média Empresa Grande Empresa 

SEBRAE 

Receita Bruta anual de até 
R$ 240.000 

Receita Bruta anual 
superior a  

R$ 240.000 e igual ou 
inferior a  

R$ 2.400.000 

- - 

BNDES 

Receita operacional bruta 
anual de até R$ 1.200.000 

Receita operacional 
bruta anual superior a 

R$ 1.200.000 e 
inferior a R$ 
10.500.000 

Receita operacional 
bruta anual superior a 

R$ 10.500.000 e 
inferior a R$ 
60.000.000 

Receita operacional 
bruta anual superior a 

R$ 60.000.000 

Quadro 1 – Classificação das empresas segundo o porte 
Fonte: Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 (Estatuto da Micro e Pequena Empresa) (BRASIL, 

2009). 
 
 

PORTE / SETOR INDÚSTRIA COMÉRCIO/ SERVIÇOS 

Microempresas Até 19 empregados Até 9 empregados 

Pequeno porte De 20 a 99 De 10 a 49 

Médias De 100 a 499 De 50 a 99 

Grandes 500 ou mais 100 ou mais 
Quadro 2 – Classificação MPMEs / Taxa de Ocupação 

Fonte: SEBRAE (2006). 
 

Cassaroto Filho e Pires (2001) alegam que a globalização cada vez mais acentuada dos 

mercados e da produção está pondo em questionamento a competitividade das pequenas 

empresas. Afora nichos muito específicos, dificilmente uma pequena empresa terá alcance 

globalizado  se continuar atuando individualmente. Conclui que, com raríssimas exceções, 

sejam elas de qualquer dimensão ou setor, as empresas hoje estão competindo num mercado 

internacionalizado.  

 

A estratégia empresarial, portanto, tem importância fundamental sob esta ótica. 

Segundo estes autores, a formação de redes de pequenas e médias empresas é uma estratégia 

bem sucedida para a conquista de competitividade, o que é muito pouco explorado em 

território brasileiro, mas bem utilizado em países como a Itália. 

 

Longenecker, Moore e Pety (1997) sustentam que as pequenas empresas prestam 

contribuições singulares a economia, pois fornecem uma parte desproporcional de novos 

empregos necessários para uma força de trabalho em crescimento, além de serem 

responsáveis por muitas inovações mundo afora.  
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Algumas características inerentes das MPMEs e seus estrategistas são ressaltados por 

Lezana (1995): a interdependência entre proprietário e administrador, numa relação hibrida; o 

foco em nichos específicos de mercado, sem domínio completo do setor em que atua; uma 

estrutura organizacional simplificada, pouco preocupada com níveis hierárquicos. 

 

Ao contrário da grande empresa, a MPME possui uma gestão pessoal e informal, com 

seu estrategista tendo forte caráter intuitivo na tomada de decisões (ALMEIDA, 1994).   

 

Cher (1991) afirma que não é raro encontrar nas pequenas empresas uma vinculação 

excessiva entre empresa e proprietário, onde os objetivos deste último acabam sendo os 

mesmos da empresa. 

 

Segundo o SEBRAE (2006), a taxa de mortalidade da micro e pequena empresa 

brasileira atinge mais de 70% até o quinto ano de existência, o que configura um elevado 

índice de insucesso, o que vem sendo objeto de estudo de inúmeros pesquisadores. 

 

Muitos deles, como Machado (2005), ressaltam a falta de experiência administrativa, a 

não diferenciação da pessoa física e jurídica, em especial com relação ao fluxo de caixa, altas 

taxas de juros, carga tributária elevada e dificuldades de financiamento como sendo o 

conjunto de razões para este alto índice de mortalidade.  

 

Embora não seja objeto deste estudo aprofundar as causas deste problema, o 

conhecimento do processo decisório do estrategista da MPME está de alguma forma 

envolvido entre as causas de insucesso e pode trazer insights que venham a contribuir no 

processo de reversão desta expectativa. 

 

Longenecker, Moore e Petty (2007) alegam que nos Estados Unidos, embora a taxa de 

mortalidade seja bem menor do que a do cenário brasileiro, a principal causa de insucesso está 

na fraqueza gerencial, e não nos fatores econômicos, quase sempre responsabilizados pelo 

infortúnio. 

 

Porter (1995) salienta que a sobrevivência dos pequenos negócios não pode depender 

da inércia do mercado e que as MPMEs necessitam encarar o ambiente competitivo com 

clareza, bem como delimitar e proteger uma posição que tenham condições de fazê-lo. 
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Longenecker, Moore e Petty (2007) – citando o The Economist – concordam que 

apesar das fusões cada vez mais frequentes formando gigantescos conglomerados, as 

empresas quantitativamente estão ficando cada vez menores, invertendo uma tendência que se 

observava até 1970, em que o tamanho das empresas crescia e o número de autônomos 

diminuía, o que corrobora a importância destas empresas no cenário mundial e do 

conhecimento do perfil de seu estrategista, em especial, do brasileiro da MPME, ainda pouco 

estudado pelo mundo acadêmico. 

 

Ansoff e McDonell (1993) afirmam que pequenas e médias empresas possuem 

recursos limitados de assessoria e que, portanto, os administradores responsáveis pelas 

decisões estratégicas são os mesmos especialistas no que tange às perspectivas futuras e às 

potencialidades da empresa. Estes administradores tendem a argumentar que a preocupação 

com as incertezas futuras é um luxo que somente as grandes empresas podem se dar e que as 

pequenas tem de simplificar as coisas. Talvez aí resida a origem da fraqueza gerencial 

predominante nos pequenos empreendimentos e a consequente alta taxa de insucesso ao longo 

dos anos. 

 

Com relação ao cerne desta pesquisa, o processo de formação da estratégia, Escrivão 

Filho e Nakamura (1996) – em artigo escrito a partir de estudo de caso que abordou a 

estratégia empresarial em pequenas e médias empresas – identificam a presença de processo 

formal e informal de formulação e estabelecimento da estratégia pelo estrategista, ênfase na 

formulação em detrimento da implementação e preocupação excessiva com problemas 

cotidianos, entre outros pontos não relevantes a este estudo. 

 

Em outro artigo baseado em múltiplo estudo de caso em pequenas empresas da área de 

construção civil no Rio Grande do Sul, Barros Neto (1998) identifica características típicas da 

pequena empresa, além da forte ascendência do proprietário sobre todo corpo funcional da 

empresa, quais sejam: 

 

a) as comunicações fluem informalmente na estrutura; 

b) fluxo de trabalho tende a ser flexível; 

c) ambiente mais simples e com menos conflitos do que nas grandes empresas; 

d) poder do líder fortemente baseado no carisma; 

e) certa aversão à burocratização das atividades; 
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f) valorização do curto prazo em detrimento do longo prazo; 

g) empresas enxutas e com boa mobilidade e fácil gestão; 

h) executivos tendem a tomar decisões com base na intuição e no bom senso e 

não valorizam a falta de análise, priorizando a ação imediata através do 

processo de tentativa e erro. 

 

Salienta ainda que a formulação estratégica é de responsabilidade do principal 

executivo da empresa (normalmente o proprietário), com o processo sendo altamente 

intuitivo, não analítico e informal. 

 

Oliveira e Kuyven (2004), em artigo resultante igualmente de estudo de caso em 

pequena empresa do setor metal mecânico da cidade de Santa Rosa no Rio Grande do Sul, 

conclui que o processo de formação da estratégia costuma ser intuitivo e baseado na 

experiência do líder, corroborando estudos anteriores. 

 

 

2.2 TEORIAS BÁSICAS E TAXONOMIAS EM ESTRATÉGIA 

 

 

Não há consenso sobre o que é estratégia e como ela deve ser formulada. Mintzberg 

(1987) apresenta cinco definições para estratégia, os chamados cinco Ps. São eles, plano, 

pretexto (ploy), padrão, posição e perspectiva.  

 

A estratégia como plano é definida como algum tipo de curso em ação 

conscientemente pretendido, uma diretriz para lidar com uma situação. Nesta definição, as 

ações são planejadas, criadas antes e de forma consciente e proposital, para depois serem 

implementadas. 

 

Um desdobramento da definição da estratégia como plano é a estratégia como pretexto 

(ploy), ou seja, uma manobra específica para superar o oponente ou concorrente.  

 

Uma terceira definição vê a estratégia como um padrão em uma corrente de ações, um 

estilo de atuar. 
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O quarto P para a estratégia a define como sendo uma posição, um meio de localizar 

uma organização no ambiente competitivo, como forma de competir em melhores condições. 

Enquanto a definição anterior da estratégia visualiza a organização para fora, buscando 

localizá-la no ambiente externo, a estratégia como perspectiva olha para dentro da 

organização. Estratégia é, neste caso, para a organização,  aquilo que é personalidade para o 

indivíduo. Seu conteúdo consiste não apenas de uma posição, mas também de uma maneira 

fixa de olhar o mundo. 

 

Num trabalho de pesquisa que resultou num artigo clássico da literatura de estratégia 

(Of Strategies, Deliberate and Emergent), Mintzberg e Waters (1985) identificam oito tipos 

de estratégias utilizadas, com base em onze estudos intensivos em diferentes empresas de 

diferentes segmentos. Neste artigo, definem que estratégia migra numa continuum que vai de 

um pólo onde as estratégias são totalmente deliberadas, planejadas até o pólo oposto onde as 

estratégias emergem ao longo do curso de ação, onde o ambiente externo também varia de 

previsível, controlável, a complexo e imprevisível.  

 

Os autores salientam que dificilmente as estratégias são puramente deliberadas ou 

puramente emergentes, sendo, pois, uma combinação que migra entre os dois pólos. Embora 

não tenham intenção de firmar conceitos rígidos, os  autores  descrevem os seguintes tipos de 

estratégia : planejada, empreendedora, ideológica, guarda-chuva, de processo, desconexas, de 

consenso e impostas.  

 

A estratégia planejada é a mais próxima do pólo puramente deliberado. Pressupõe um 

ambiente previsível e/ou controlável, onde as ações são planejadas de forma clara e articulada, 

com controles formais explícitos. Neste caso, há uma clara separação entre formulação e 

implementação da estratégia. 

 

A estratégia empreendedora é o tipo de estratégia onde se relaxam as condições de 

intenções precisas e articuladas. Neste caso, um indivíduo em particular controla e impõe sua 

visão na organização, típico em empresas fortemente controlada pelos proprietários, que são 

os estrategistas. Embora exista alguma intenção do estrategista, elas não estão formalizadas 

ou articuladas e não são facilmente identificáveis. 
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A estratégia ideológica é típica de organizações onde seus membros compartilham 

visão e identidade muito fortemente, de forma que buscam este objetivo como se uma 

ideologia fosse. Como ideologia tem valores atrelados a credo, doutrinação, inspiração e, 

eventualmente, até alguma articulação, intenções podem ser identificáveis, o que a  aproxima 

de uma estratégia deliberada. 

 

A estratégia guarda-chuva pressupõe um relaxamento efetivo nas condições de 

controle sobre os atores ativos da organização. Os estrategistas, que mantém controle parcial 

sobre outros membros da organização, apenas definem linhas gerais de comportamento, 

especificando um espectro restrito dentro do qual os demais membros podem atuar. Daí vem a 

expressão guarda-chuva, sob o qual estão estabelecidos os padrões de ação permissíveis para 

a organização. A estratégia guarda-chuva pode ser rotulada de parcialmente deliberada e 

parcialmente emergente, ou até, deliberadamente emergente, pois cria as condições sob as 

quais novas ações e estratégias possam emergir em função de um ambiente complexo e 

imprevisível, ainda que dentro de certos limites. 

 

A estratégia de processo, da mesma forma que a guarda-chuva, tem condução da 

liderança a outros atores que são pró-ativos em sua execução, num ambiente complexo, 

incontrolável e imprevisível. Contudo, ao invés de controlar o conteúdo da estratégia 

estabelecendo limites ou alvos, o estrategista exerce influência indireta nos membros da 

organização. Novamente existem características de estratégias deliberadas e emergentes. 

Grandes organizações divisionadas comumente utilizam estratégias de processo, onde as 

matrizes criam a estrutura básica, estabelecem sistemas de controle e indicam gerentes de 

divisões que desenvolverão as estratégias. 

 

As estratégias desconexas ocorrem quando uma parte da organização, uma sub-

unidade ou mesmo um indivíduo, descolado do resto, utiliza seu próprio padrão de ações, que 

independem ou até contradizem diretrizes ou intenções – quando expressas – da liderança 

central. Da perspectiva da organização, estas estratégias são emergentes. Estas estratégias 

desconexas tendem a se proliferar em organizações nas quais grandes experts agem como 

atores pró-ativos com estilos próprios. 

 

As estratégias impostas, ao contrário de todas as outras já descritas que sempre, de 

uma forma mais ou menos intensa, levaram em consideração as possíveis variações do 
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ambiente externo, não consideram esta variável. É, na verdade, o próprio ambiente ou agente 

externo que força a organização a um padrão de ações específico, independente da presença 

de controles centrais na organização. Este tipo de estratégia encontra exemplos em setores 

públicos, quando decisões são tomadas de fora para dentro, por imposição política. 

 

Os autores afirmam que a formação da estratégia caminha em dois pés, um deliberado 

e um emergente, e ressaltam a importância do aprendizado estratégico, viabilizado na adoção 

de estratégias emergentes, que se ajustam frente a alterações ambientais criando um processo 

contínuo de aprendizado (MINTZBERG; WATERS, 1985). 

 

Vasconcelos e Cyrino (2000) alegam que há uma forte motivação para compreender e 

influenciar os processos de mudança organizacional, estabelecendo uma interface entre a 

estratégia como fenômeno intencional e o comportamento organizacional como fenômeno 

emergente. 

 

Outro embasamento teórico, e possivelmente um  dos mais abrangentes do ponto de 

vista da estratégia das empresas, é a classificação feita por Whittington (2002) acerca das 

diferentes abordagens sobre o tema. 

 

As quatro abordagens são demonstradas na figura 1 a seguir e se diferenciam pela 

posição que ocupam em relação a dois vetores: a busca por resultados (eixo das ordenadas) e 

grau de deliberalidade das intenções estratégicas (eixo das abscissas). 

 

No vetor resultados, as estratégias variam do pólo “maximização de lucros” ao pólo 

“pluralidade de resultados”, onde lucro não é o único interesse da empresa. 

 

No vetor de quão intencionais são as estratégias, de um pólo os processos estratégicos 

são deliberados – onde ambientes permitem alguma previsibilidade – até o pólo oposto, onde 

as estratégias emergem de acordo com as variações do ambiente, que é complexo e 

imprevisível. 

 

Estas abordagens são classificadas como Clássica, Evolucionária, Sistêmica e 

Processual. 
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Figura 1 - Perspectivas genéricas sobre estratégia 

Fonte: Whittington (2002, p. 3). 
 

A perspectiva clássica enxerga que a estratégia é um processo racional de cálculos e 

análises deliberadas, com o objetivo de maximizar vantagens ao longo prazo. Para os 

clássicos, se houver esforço em reunir informações e aplicar técnicas apropriadas , tanto o 

ambiente externo quanto a empresa tornam-se previsíveis e plásticos, moldados de acordo 

com planos detalhados elaborados pela gerência executiva. A lucratividade é objetivo 

supremo das empresas e o planejamento racional é o meio de obtê-la. Está associada a 

autoridades como Ansoff (1991) e a Porter (1986, 1989). Este último definiu que a estratégia 

competitiva de uma empresa é a sua posição relativa dentro de sua indústria. Descreveu as 

estratégias competitivas genéricas em quatro posições possíveis: liderança em custo, 

diferenciação, enfoque no custo e enfoque na diferenciação. Criou também a clássica cinco 

forças que moldam a competição, da qual fazem parte entrantes potenciais, fornecedores, 

compradores, produtos substitutos e os concorrentes da indústria. É ainda a mais influente 

autoridade em estratégia no mundo dos negócios, ainda que seu modelo já tenha sofrido 

inúmeras críticas. 

Resultados 

Maximização dos 
lucros 

Clássica Evolucionária 

Sistêmica Processual 

Emergentes Deliberados 

Processos 

Plural 
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A abordagem evolucionista entende que a estratégia no sentido clássico de 

planejamento racional orientado para o futuro é irrelevante. O ambiente é tipicamente muito 

implacável, complexo e imprevisível, de forma que previsões não são eficazes. Acreditam que 

a natureza dinâmica e hostil do mercado competitivo não apenas implica que a sobrevivência 

prolongada não pode ser planejada, mas também assegura que somente empresas que, de 

alguma forma, descobrem as estratégias corretas para maximização do lucro sobreviverão. 

Esta visão darwinista é compartilhada por Hannan e Freeman (1988) e Oliver Williamson 

(1991 apud WHITTINGTON, 2002). 

 

A abordagem processualista acredita que o planejamento de longo prazo é de pouca 

valia, mas é menos pessimista sobre o destino das empresas que não otimizam o ajuste ao 

ambiente. Os processos das organizações e dos mercados são normalmente imperfeitos para o 

planejamento estratégico defendido pela teoria clássica quanto para o princípio da 

sobrevivência dos evolucionistas. A estratégia emerge mais de um processo pragmático de 

aprendizado e comprometimento, do que de uma série racional de grandes saltos para frente 

(MINTZBERG, 1994). As bases da abordagem processualista foram sedimentadas pelo 

trabalho da American Carnegie School, através dos trabalhos de Richard Cyertt, James March 

e Herbert Simon. Rejeitando o princípio do homem racional econômico e a perfeição dos 

mercados competitivos, eles passaram a considerar a complexidade interna das organizações, 

descobrindo dois temas fundamentais ao pensamento processualista: os limites cognitivos à  

ação racional e a micropolítica das organizações. 

 

A abordagem sistêmica acredita na capacidade das organizações se planejarem e 

agirem efetivamente dentro de seus ambientes. A diferença com a escola clássica é a recusa 

dos sistêmicos em aceitar as formas e os fins da racionalidade clássica, do ponto de vista 

histórico e cultural. Os teóricos sistêmicos acreditam que por trás das estratégias estão razões 

que são peculiares a determinados contextos sociológicos. Eles propõe que as empresas 

diferem de acordo com os sistemas sociais e econômico nos quais estão inseridas e não são 

maximizadoras de lucros como nas teorias clássica e evolucionária. Na visão sistêmica, as 

normas que orientam a estratégia derivam mais das regras culturais da sociedade local do que 

de limites cognitivos da psique humana. Entre os teóricos sistêmicos estão Granovetter (1985) 

e Whitley (1990 apud WHITTINGTON, 2002). 
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Mintzberg, Ahlstrand e Lampel (2003), na revisão de grande volume de literatura em 

estratégia, identificaram dez pontos de vista distintos, que se refletem na prática gerencial. 

Cada um tem perspectiva única que focaliza um aspecto importante no processo de 

formulação da estratégia. Classificam, então,  dez escolas de formulação de estratégia, num 

trabalho que culminou com o clássico livro “Safári de Estratégia”.   

 

As escolas são: 

 

a) a Escola do Design, onde a formulação da estratégia é vista como um processo 

de concepção; 

b) a Escola do Planejamento, onde a formulação da estratégia é vista como um 

processo formal; 

c) a Escola do Posicionamento, onde a formulação da estratégia é vista como um 

processo analítico; 

d) a Escola Empreendedora, onde a formulação da estratégia é vista como um 

processo visionário; 

e) a Escola Cognitiva, onde a formulação da estratégia é vista como um processo 

mental; 

f) a Escola do Aprendizado, onde a formulação da estratégia é vista como um 

processo emergente; 

g) a Escola do Poder, onde a formulação da estratégia é vista como um processo 

de negociação; 

h) a Escola Cultural, onde a formulação da estratégia é vista como um processo 

coletivo; 

i) a Escola Ambiental, onde a formulação da estratégia é vista como um processo 

reativo; 

j) a Escola de Configuração, onde a formulação da estratégia é vista como um 

processo de transformação. 

 

Os autores afirmam que estas dez escolas caem em três agrupamentos de acordo com a 

natureza de cada uma. As três primeiras – design, planejamento e posicionamento – no grupo 

no qual a formulação da estratégia tem natureza prescritiva, mais preocupada em como as 

estratégias devem ser formuladas do que em efetivamente saber como elas são formuladas. As 

seis escolas seguintes – empreendedora, cognitiva,  aprendizado, poder, cultural e ambiental – 
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são de natureza descritiva, mais preocupadas com a descrição de como as estratégias são 

efetivamente formuladas. No terceiro grupo, do qual faz parte apenas a escola de 

configuração, seus seguidores, em busca da integração, agrupam os vários elementos  

inerentes à estratégia – o processo de formulação, o conteúdo da mesma, estruturas 

organizacionais e seus contextos – para descrever os ciclos de vida das organizações. Esta 

escola descreve o processo como sendo de transformação, incorporando grande parte da 

literatura e da prática prescritiva sobre mudanças estratégicas (MINTZBERG; AHLSTRAND; 

LAMPEL, 2003). 

 

Embora estas escolas apresentem algumas técnicas – objetivando definir estratégias 

que configurem alguma vantagem competitiva sustentável – elas não são objeto desta 

pesquisa.  

 

O quadro 3, a seguir, elaborado pelos autores acima citados, mostra as principais 

dimensões das escolas identificadas. Este, embora extenso e de difícil leitura, está 

representado na sua forma original nas páginas seguintes e será um importante referencial 

para este projeto. 

 

 



 
 
 

DESIGN PLANEJAMENTO POSICIONAMENTO EMPREENDEDORA COGNITIVA 

Um animal 
metafórico  
para cada escola 

Aranha. Esquilo. Búfalo. Lobo. Coruja. 

DIMENSÕES 
CHAVE DAS 

ESCOLAS 
 

    

Fontes 

Selznick, 1957 (e talvez obras 
anteriores, por exemplo, 
Newman) e depois Andrews, 
1965. 

Ansoff, 1965. 
Obra de Purdue (Schendel, 
Hatten), meados dos anos 70; 
depois Porter, 1980 e 1985. 

Schumpeter, 1950; Cole, 1959, 
outros em economia 

Simon, 1947, 1957, March e 
Simon, 1958. 

Disciplina-Base 
Nenhuma (arquitetura como 
metáfora). 

(algumas ligações com 
engenharia, planejamento 
urbano, teoria de sistemas, 
cibernética). 

Economia (organização 
industrial), história militar. 

Nenhuma (embora os escritos 
iniciais sejam de economistas). 

Psicologia (cognitiva). 

Defensores 

Professores de estudo de casos 
( em especial de 
Harvard)estudiosos de 
liderança, em particular na 
América. 

Executivos “profissionais”, 
MBAs, experts de assessoria 
(muitos de finanças), 
consultores e controllers de 
governo; especialmente na 
França e na América. 

Como na escola de 
planejamento, em especial 
assessores analíticos, butiques de 
consultoria e autores militares; 
em particular na América. 

Imprensa de negócios, 
individualistas românticos, 
pequenos empresários em toda a 
parte, mas mais na América 
Latina e entre os chineses fora 
da China. 

Apóstolos de sistemas de 
informação, puristas 
filosóficos, pessoas com 
inclinação psicológica, 
pessimistas numa ala, 
otimistas na outra. 

Mensagem 
Pretendida 

Adequação. Formalizar. Analisar. Pressentir. Enquadrar. 

Mensagem 
Recebida 

Pensar (formação de estratégia 
como estudo de caso). 

Programar (em vez de 
formular). 

Calcular (em vez de criar ou 
comprometer). 

Centralizar (e depois esperar). 
Preocupar-se ou imaginar 
(ser incapaz de enfrentar em 
qualquer caso). 

Homilias “Olhe antes de saltar”. 
“Um ponto em tempo poupa 
nove”. 

“Nada além dos fatos, madame.” “Leve-nos ao seu líder.” “Verei quando acreditar”. 
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APRENDIZADO PODER CULTURAL AMBIENTAL 
CONFIGURAÇÃO 

Um animal metafórico  
para cada escola 

Macaco. Leão. Pavão. Avestruz. Camaleão. 

Dimensões essenciais 
das escolas 

     

Fontes 

Lindblom, 1959, 1968; Cyert e 
March 1963; Weick, 1969; 
Quinn, 1980; Prahalad e 
Hamel, início dos anos 90. 

Allison, 1971 (micro); 
Pfeffer e Salancik, 1978; 
Astley, 1984 (macro). 

 
Rhenman e Normann, final 
dos anos 60 na 
Suécia;nenhuma fonte óbvia 
em outra parte. 

Hannan e Freeman, 
1977;teóricos de contingência 
(p. ex. Pugh et al., final dos anos 
60). 

Chandler, 1962; grupo de 
McGill (Mintzberg, Miller, 
etc., final dos anos 70; Miles e 
Snow, 1978). 

Disciplina-Base 

Nenhuma (talvez ligações 
periféricas com a teoria do 
aprendizado em psicologia e 
educação);teoria do caos em 
matemática.  

Ciência política. Antropologia. Biologia, Sociologia Política. História. 

Defensores 

Pessoas inclinadas para 
experimentação, ambiguidade, 
adaptabilidade, em especial no 
Japão e Escandinávia. 

Pessoas que gostam de 
poder, política e 
conspiração; especialmente 
na França. 

Pessoas inclinadas para o 
social, o espiritual, o coletivo; 
em especial no Japão e na 
Escandinávia. 

Ecologistas populacionais, 
alguns teóricos de organização, 
separadores positivistas em 
geral; nos países anglo-
saxônicos. 

Agregadores e integradores 
em geral, bem como agentes 
de mudança; configuração 
talvez mais popular na 
Holanda e Alemanha, 
transformação nos EUA. 

Mensagem Pretendida 
Aprender. Agarrar. Aglutinar. Lutar. Integrar, transformar. 

Mensagem Recebida Jogar (em vez de seguir) Ocultar (em vez de dividir) Perpetuar (em vez de mudar) Capitular (em vez de confrontar) 
Agregar, revolucionar (em vez 
de adaptar)  

Homilias 
“Se na primeira vez não 
conseguir, tente de novo.” 

“Procure o número um.” 
“Uma maçã nunca cai longe 
da árvore.” 

“Tudo depende.” “Para tudo há uma ocasião”... 
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DESIGN PLANEJAMENTO POSICIONAMENTO EMPREENDEDORA 
COGNITIVA 

Dimensões–chave das 
escolas 

     

Palavras-chave 

 
Congruência/encaixe, 
competência distintiva, 
SWOT, formulação/ 
implementação. 

Programação, orçamentação, 
cenários. 

 
Estratégia genérica, grupo 
estratégico, análise 
competitiva, portfólio, curva 
de experiência. 

Golpe ousado, visão, critério. 

Mapa, quadro, conceito, 
esquema, percepção, 
interpretação, racionalidade, 
estilo. 

Dimensões de conteúdo 
e Processo das escolas 

 

 

   

Estratégia 
Perspectiva planejada, 
única. 

Planos decompostos em 
subestratégias e programas. 

Posições genéricas planejadas 
(econômicas e competitivas), 
também manobras. 

Perspectiva (visão) pessoal e 
única como nicho. 

Perspectiva mental (conceito 
individual) 

Processo Básico 
Cerebral, simples e 
informal, arbitrário, 
deliberado (prescritivo) 

Formal, decomposto, 
deliberativo (prescritivo). 

Analítico, sistemático, 
deliberado ( prescritivo). 

Visionário, intuitivo, em grande 
parte deliberado (como guarda-
chuva, embora específico 
emergente) Descritivo. 

Mental, emergente (dominante 
ou forçado) Descritivo. 

Mudança Ocasional, quântica. Periódica, incremental. Aos poucos, frequente. 
Ocasional, oportunista, 
revolucionária. 

Infrequente (enfrenta 
resistência ou construída 
mentalmente)  

Agente(s) Central (is) 
Executivo principal (como 
“arquiteto”). 

Planejadores. Analistas. Líder. 
Mente. 
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APRENDIZADO PODER CULTURAL AMBIENTAL 
CONFIGURAÇÃO 

Dimensões–chave das 
escolas (Continuação) 

     

Palavras-chave 

Incrementalismo, estratégia, 
fazer sentido, espírito 
empreendedor, aventura, 
defensor, competência 
essencial. 

Barganha, conflito, 
coalizão, interessados, jogo 
político, estratégia coletiva, 
rede, aliança. 

 
Valores, crenças, mitos, 
cultura, ideologia, 
simbolismo. 

Adaptação, evolução, 
contingência, seleção, 
complexidade, nicho. 

Configuração, arquétipo, período, 
estágio, ciclo de vida, 
transformação, revolução, 
reformulação, revitalização. 

Dimensões de conteúdo 
e Processo das escolas  

     

Estratégia Padrões, única. 

Padrões e posições políticos e 
cooperativos assim como 
maquinações, abertas e 
ocultas. 

Perspectiva coletiva, única. 

Posições específicas 
(chamadas Nichos, em 
“ecologia popular”), 
genéricas. 

Qualquer um à esquerda. 

Processo Básico 
Emergente, informal, 
confuso (descritivo). 

Conflitivo, agressivo, 
confuso, emergente (micro), 

deliberado (macro) 
Descritivo. 

Ideológico, forçado, 
coletivo, deliberado 

(descritivo). 

Passivo, imposto e, por isso, 
emergente (descritivo). 

Interativo, episódico, sequenciado, 
mais todos aqueles à esquerda, em 

contexto (descritivo para 
configurações, deliberado e 

prescritivo para transformações). 

Mudança 

Contínua, incremental ou 
pouco a pouco, com 
critérios quânticos 
ocasionais. 

Frequente, pouco a pouco. 
Infrequente (enfrenta 
resistência ideológica). 

Rara e quântica (em 
ecologia popular), aos 
poucos (na teoria de 
contingência). 

Ocasional e revolucionária (outras 
vezes, incremental).  

Agente(s) Central (is) Aprendizes (quem puder). 
Qualquer um com poder 
(micro), organização inteira 
(macro). 

Coletividade. “Ambiental.” 

Qualquer um à esquerda, em 
contexto (em transformação, 
especialmente o principal 
executivo). 
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DESIGN PLANEJAMENTO POSICIONAMENTO EMPREENDEDORA 
COGNITIVA 

Dimensões de conteúdo 
e Processo das escolas 
(Continuação) 

     

Organização 

Ordenada, complacente 
(para “implementação”), 
fonte de forças e 
fraquezas. 

Estruturada, decomposta, 
complacente (para 
programação). 

Fonte de vantagens 
competitivas, caso contrário 
incidental. 

Maleável, simples. Incidental. 

Liderança Dominante, arbitrária. Sensível a procedimentos. Sensível à análise. Dominante, intuitiva. 
Fonte de cognição, passiva ou 
criativa. 

Ambiente 
Expediente (fonte de 
ameaças ou 
oportunidades). 

Complacente (lista de 
verificação de fatores a serem 
previstos ou controlados). 

Competitivamente exigente, 
mas economicamente 
analisável, complacente 
quando compreendido. 

Manobrável, cheio de nichos. Esmagador ou construído. 

Dimensões contextuais 
das escolas 

     

Situação ( melhor 
adequação ambiental) 

Delineável (em economia, 
técnica, social, etc.) e 
estável. 

Simples e estável (portanto 
previsível), idealmente 
controlável. 

Simples, estável e madura 
(portanto, estruturada e 
quantificável). 

Dinâmica, mas simples 
(portanto, compreensível pelo 
líder).  

Incompreensível. 

Forma de Organização 
(favorecida 
implicitamente) 

Máquina (centralizada, 
algo formalizada). 

Grande máquina (centralizada, 
formalizada; também 

divisionalizada). 

Grande máquina, de 
preferência em produção em 

massa ou (centralizada, 
formalizada), também 

divisionalizada e “global”. 

Empreendedora (simples, 
centralizada). 

Qualquer uma. 

Estágio (mais provável) Reconcepção. Programação estratégica. Avaliação. 
Início de vida, reformulação, 

pequeno porte sustentado. 
Concepção original, 
reconcepção, inércia. 

 

33 



 34 
 

 
 

APRENDIZADO PODER CULTURAL AMBIENTAL 
CONFIGURAÇÃO 

Dimensões de conteúdo 
e Processo das escolas 

(Continuação) 

     

Organização Eclética, flexível. 

Conflitiva, desarticulada, 
incontrolável (micro); agressiva, 
controladora ou cooperativa 
(macro). 

Normativa, coesiva. Complacente, simples. 
Qualquer uma à esquerda, mudanças 
periódicas, desde que categórica. 

Liderança 
Sensível a aprendizado 
(próprio e dos outros).  

Fraca (micro), não especificada 
(macro). 

Simbólica. Impotente. 
Agente de mudanças periódicas, mais 
qualquer uma á esquerda, desde que 

categórica. 

Ambiente Elaborado, imprevisível. 
Contencioso (micro), 
complacente ou negociável 
(macro). 

Incidental. Exigente. 
Qualquer uma à esquerda, desde que 
categórica. 

Dimensões contextuais 
das escolas 

     

Situação 
Complexa, dinâmica (e 
assim imprevisível), nova. 

Divisiva, malevolente (em 
micro), controlável ou 
cooperativa (macro). 

Idealmente passiva, 
pode tornar-se 
exigente. 

Conveniente, competitiva, 
delineada. 

Qualquer uma à esquerda, desde que 
categórica.  

Forma de Organização                    
(Favorecida 
implicitamente). 

Adhocracia, também 
profissional 
(descentralizada). 

Qualquer uma, mas em especial 
Adhocracia e profissional 
(micro), máquina fechada ou 
Adhocracia em rede (macro). 

Missionária, também 
máquina estagnada. 

Máquina (obediente). 
Qualquer uma à esquerda, desde que 
categórica, de preferência Adhocracia e 
missionária para transformação. 

Estágio (mais provável) 
Evolução, em especial 
mudança sem precedente. 

Desafio político (micro), 
obstrução, cooperação (macro). 

Reforço, inércia. Maturidade, morte. 

Foco especial em transformação (p.ex., 
reformulação, revitalização), caso 
contrário qualquer um à esquerda, desde 
que isolável, de preferência ordenado em 
sequência identificável.  

Quadro 3 – Dimensões das dez escolas 
Fonte: Mintzberg, Ahlstrand e Lampel (2003, p. 259). 
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Vasconcelos (2002) faz uma investigação dos pressupostos das 9 escolas identificadas 

por estes autores – excluindo a escola de configuração, por se tratar de uma compilação de 

todas as anteriores – sobre o processo de formação da estratégia com executivos brasileiros de 

grandes empresas de São Paulo, Campinas e Rio de Janeiro, entre setembro e outubro de 

2000.  

 

Através de análise fatorial, identifica três dimensões da estratégia: intencional, de 

inovação e do contexto social da estratégia. Ao contrário das escolas identificadas por 

Mintzberg, Ahlstrand e Lampel (2003), que indicam um animal característico para cada uma 

das escolas citadas, Vasconcelos (2002) conclui que a estratégia é melhor definida como um 

ornitorrinco, animal definido como uma estranha combinação entre um pato e um castor. Esta 

metáfora quer dizer que o autor acredita que os executivos, ao invés de aderirem a uma única 

escola de estratégia, têm adesão, em diferentes proporções, a cada uma delas.  

 

O autor consolida no quadro 4 a seguir os resultados deste estudo, numa compilação 

bastante completa que relaciona as dimensões da estratégia interpretadas e identificadas após 

a análise fatorial, com a natureza, conceitos-chave e a ênfase no processo de estratégia. 

 

Dimensão A. Natureza da Operação 
B. Conceitos Chave 
C. Ênfase no processo da estratégia 

Dimensão Intencional (estratégia como um 
plano de ação deliberado, intencional e 
racional) 

A. Intencionalidade 
B. Planejamento, análise, controle 
C. Privilégio de modelos enquanto 

construções lógicas de interpretação 
da realidade (SWOT, Planejamento, 
Análise da Indústria, etc.) 

Dimensão de Inovação (estratégia como a 
busca interativa de inovação, criação e 
originalidade) 

A. Emergência 
B. Visão, Inovação, Insight, Coragem, 

Aprendizado 
C. Privilégio na ação, do aprendizado 

interativo em relação aos modelos 
lógicos. 

Dimensão do contexto social (estratégia 
como um processo de adaptação a fatores 
humanos, sociais e contextuais) 

A. Adequação 
B. Equilíbrio, cultura, poder, enação 
C. Privilégio a adaptação reativa, à 

procura de uma coerência entre 
demandas concorrentes do 
indivíduo, da empresa e do 
ambiente 

Quadro 4 – Classificação empiricamente fundada nas teorias de estratégia 
Fonte: Vasconcelos (2002, p. 21) 
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A despeito da diferente taxonomia utilizada por Mintzberg, Ahlstrand e Lampel (2003) 

para classificação de suas escolas se comparados a Whittington (2002), ao próprio Mintzberg 

e Waters (1985) na identificação de estratégias praticadas por empresas em pesquisa ou ao 

estudo levado a cabo por Vasconcelos (2002), encontramos visões congruentes e 

complementares com relação ao processo de formação da estratégia. 

 

Outra taxonomia em estratégia é a tipologia de estratégias genéricas fornecida por 

Miles e Snow (1978). Segundo estes autores, uma organização bem sucedida estabelece um 

processo contínuo de reavaliação de seus propósitos e alinhamento com o meio ambiente, 

adequando sua estrutura, relacionamentos, processos de tomada de decisão e controles. As 

empresas são classificadas em quatro categorias ou tipologias estratégicas, quais sejam: 

estratégia defensiva, estratégia prospectora, estratégia analítica, e estratégia reativa. 

 

A estratégia defensiva caracteriza-se por manter uma linha de produtos e/ou serviços 

estável, com domínio de seu produto e do mercado. Estrategistas são especialistas na área de 

atuação e não tendem a procurar oportunidades fora de seu escopo rotineiro. As decisões 

estratégicas são centralizadas e objetivam manter um market share a partir da oferta de 

produtos com melhor qualidade, serviços superiores e/ou melhor preço. 

 

A estratégia prospectora, ao contrário da anterior, caracteriza-se por buscar 

permanentemente novas oportunidades, com constantes alterações nas linhas de produtos e 

serviços. Estrategistas são flexíveis às mudanças e a inovação é um objetivo estratégico. As 

atividades e decisões são normalmente descentralizadas. 

 

A estratégia analítica combina características das anteriores, ao manter uma linha 

relativamente limitada de produtos e serviços, mas que estão sempre atentas para incluir 

novos itens desde que estes tenham sido bem sucedidos em empresas do setor. Costumam 

proteger seu market share e o controle e tomada de decisão, embora predominantemente 

centralizado, tem alguma flexibilização. 

 

A estratégia reativa caracteriza-se por não possuir habilidade para enfrentar as 

constantes mudanças do ambiente competitivo. Tem alguma aversão a mudanças em sua linha 

de produtos e serviços e estas somente são levadas a cabo quando a ameaça de concorrentes 
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torna-se iminente. Normalmente, empresas que adotam esta estratégia têm estrutura 

organizacional rígida e as decisões são altamente centralizadas. 

 

Vasconcelos, Guedes e Cândido (2007) consolidam no quadro 5, a seguir importantes 

nomes em estratégia, de acordo com a definição do que ela representa fundamentalmente para 

cada um deles, o que corrobora a diversidade de vertentes sobre o tema. 

 

                              Autor                             Definição 

Chandler (1962) Determinação das metas e objetivos básicos 
de um empreendimento de longo prazo e a 
adoção de recursos necessários para 
concretização destas metas. 

Andrews (1965) O padrão de decisões numa empresa, que 
determina e revela os seus objetivos e 
propósitos e que produz as suas principais 
políticas e planos para atingir os mesmos 
objetivos. 

Miles e Snow (1978) Aborda as atitudes dos gerentes em relação 
às políticas e ações dos gestores, em relação 
à definição e implementação de estratégias. 

Dessler (1980) Uma adequação entre os recursos e 
competências da empresa, com as 
oportunidades e ameaças que se perfilam no 
seu meio envolvente. 

Stoner e Freemann (1985) Programa amplo para definir e alcançar 
metas de uma organização ao seu ambiente, 
através do tempo. 

Ansoff e McDonnel (1993) Conjunto de regras de tomada de decisão 
para orientação do comportamento de uma 
organização. 

Ohmae (1998) Uma forma de maximizar seus ganhos de 
maneira sustentável, oferecendo aos 
clientes um valor maior que o proposto 
pelos concorrentes. 

Bethlem (1998) Um conceito que precisa ser aprendido. 

Porter (1999) Criar uma posição exclusiva e valiosa, 
envolvendo um diferente conjunto de 
atividades. 

Mintzberg e Quinn (2001) Padrão percebido em um conjunto de ações, 
frutos de decisões empresariais e 
gerenciais. 

Quadro 5 – Definições de estratégia 
Fonte: Vasconcelos, Guedes e Cândido (2007, p. 125) 
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2.3 OS PROCESSOS RACIONAL E INTUITIVO DE TOMADA DE DECISÕES 

 

 

Na sua forma mais básica, o modelo racional de tomada de decisão parte do 

pressuposto que o comportamento humano tem algum propósito. 

 

Simon (1955) propôs um modelo de processo de tomada de decisão composto de 

fases: identificação, análise do problema, criação de alternativas e julgamento, mas também 

desafiou a validade do ator econômico, rejeitando a noção que o comportamento humano é 

puramente racional, calculista e maximizador de valor. 

 

 De acordo com este modelo, os atores entram em situações de decisão com objetivos 

determinados e conhecidos. Esses objetivos determinam o valor das possíveis consequências 

de uma ação (EISENHARDT; ZBARACKI, 1992).   

 

Uma variação deste modelo é a que considera que as limitações cognitivas colocam a 

racionalidade pura e a racionalidade limitada como uma dicotomia ou continuum 

(HARRISON; PHILLIPS, 1991).  

 

Eisenhardt e Zbaracki (1992) observaram que frequentemente pesquisas indicam como 

os tomadores de decisão movem-se ao longo da continuum , tipicamente pelo aumento do 

conflito. 

 

O tamanho da organização é outra variável que interfere na racionalidade no processo 

de decisões estratégicas (MINTZBERG; WATERS, 1982). 

 

Um estudo realizado por Mintzberg, Raisinghani e Theoret (1976), na avaliação de 

vinte e cinco processos de decisão identificou um modelo de decisões aparentemente 

desestruturado. As mesmas fases básicas do modelo clássico foram detectadas – identificação, 

desenvolvimento e seleção da decisão – mas, ao contrário do modelo racional onde estas fases 

eram sequenciais e ordenadas, não havia sequenciamento lógico e, além disso, por vezes se 

repetiam. 
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Dean e Scharfman (1992 apud EISENHARDT; ZBARACKI, 1992) examinaram a 

racionalidade em cinquenta e sete decisões estratégicas em vinte e quatro empresas e 

concluíram que ambientes ameaçadores, de incerteza e controle externo, diminuem a 

racionalidade nas decisões. 

 

Outros modelos cognitivos de tomada de decisão – política e poder e modelo da lata 

de lixo – são menos aplicáveis para o porte de empresas objeto deste estudo. O quadro 6, a  

seguir, sumariza as características do modelo racionalidade x racionalidade limitada, bem 

como dos modelos de política e poder e lata de lixo, numa análise comparativa. 

 

Conceito Racionalidade e 
Racionalidade 
Limitada 

Política e Poder Modelo Lata de Lixo 

Contribuição 
Chave 

Desdobramento da 
perfeita racionalidade 

Desdobramento de 
objetivos 
organizacionais 
consistentes 

Lógica temporal ao invés 
da causal 

Organização Conjunto de pessoas 
em direção comum 

Coalizão de pessoas 
com interesses 
competitivos 

Anarquia organizada 

Participação Depende das 
necessidades da 
decisão 

Depende de 
interesses, poder 

Fluida, depende da 
estrutura e carga 

Cognição Perseguidor Super herói Não aplicável 
Pesquisa e 
Análise 

Local, para encontrar 
solução 

Para justificar visão, 
para vencer 

Não aplicável 

Objetivos Razoavelmente 
consistentes  

Conflitantes, 
múltiplos 

Ambíguos, mutáveis 

Conflito Positivo, mas sem 
atenção para resolução 

Alto, estimula jogo 
da política 

Não aplicável 

Processos de 
Escolha 

Intencionalmente 
racional com limites 
cognitivos e ciclos 
(loop) 

Conflito de interesses 
dominado pela 
coalizão mais 
poderosa 

Colisões randômicas de 
problemas,soluções, 
participantes e 
oportunidades 

Ênfase Solução do problema Resolução do conflito Reflexão do problema 
Novos 
Debates 

Racionalidade como 
monolítica x heurística 

Política efetiva x 
inefetiva 

Modelo válido x rotulagem 
de variações inexplicáveis 

Quadro 6 - Comparação das perspectivas de tomada de decisão estratégica 
Fonte: Eisenhardt e Zbaracki (1992, p. 17). 

 

Hayes e Allinson (1994) acreditam na importância de se analisar os fenômenos 

organizacionais sob o ponto de vista dos estilos cognitivos. As possibilidades de aplicação do 
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conceito de estilo cognitivo em decisões estratégicas é indiscutível e este pode ser analisado 

sob perspectivas distintas, como demonstrado no quadro 7. 

 

                            Dimensão                       Descrição 
Varredura x foco Envolve a identificação de informação 

relevante versus informação irrelevante na 
solução de problemas 

Risco x cautela Tomar riscos se caracteriza por fazê-lo, 
mesmo quando as chances de sucesso são 
pequenas. Cautela é caracterizada pela 
relutância em tomar riscos exceto quando 
as chances de sucesso são grandes 

Complexidade x simplicidade Complexidade cognitiva é a tendência de 
conceituar o mundo de uma maneira 
multidimensional (caracterizada em termos 
de diferenciação, discriminação e/ou 
integração). Simplicidade é a tendência de 
conceituar o mundo de uma forma 
unidimensional. 

Convergência x divergência Pensadores convergentes buscam uma 
solução única usando critérios estreitos, 
lógico-dedutivos, enquanto que divergentes 
são amplos e abertos na sua busca de 
critérios de solução 

Raciocínio lógico x raciocínio por ponto de 
referência 

Raciocínio lógico envolve a preferência por 
uma abordagem sistemática e uma 
amostragem adequada de dados 
disponíveis, enquanto os por ponto de 
referência indica uma preferência por 
raciocínio em cima de um caso específico 
conhecido.  

Impulsividade x reflexividade Impulsividade é caracterizada por respostas 
rápidas, reflexividade por maior 
deliberação, respostas mais lentas. 

Partição x totalização Partidores lidam com a realidade, 
decompondo-a em componentes. São 
analíticos e obtêm informação através de 
uma série de passos claramente definidos. 
Totalizadores preferem olhar para o quadro 
completo. 

Adaptação x inovação Adaptadores se voltam para procedimentos 
convencionais quando procurando soluções, 
enquanto inovadores preferem reestruturar 
problemas e abordá-los por novos ângulos. 

Quadro 7 – Dimensões de estilos cognitivos 
Fonte: Hayes e Allinson (1994). 
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A tomada de decisões estratégicas por intuição tem gradativamente ganhado espaço no 

ambiente de negócios. Intuição pode ser beneficial em certos cenários e por vezes pode ser o 

único elemento disponível para tomada de decisão (BURKE; MILLER, 1999).  

 

Estas autoras investigaram o uso da intuição na tomada de decisão, entrevistando 

sessenta experientes profissionais  em posições executivas. Cinquenta e seis por cento dos 

entrevistados afirmaram que decisões intuitivas eram baseadas na experiência. O acúmulo de 

sucessos e fracassos, no trabalho e na vida pessoal, contribuem para criar um conjunto de 

experiências que são usadas em situações particulares. Quarenta por cento dos participantes 

alegam que intuição é baseada em sentimentos e emoções que, junto com informações, fazem 

parte de um cenário de decisão. Outras argumentações menos citadas incluíram que intuição é 

um processo cognitivo, com base em conhecimento e treinamento (23%), um processo do 

subconsciente humano (11%) e que intuição está diretamente ligada a valores morais e éticos 

do estrategista ou mesmo da organização (10%) (BURKE; MILLER, 1999).  

 

Andersen (2000), em um estudo com duzentos gerentes de oito organizações conclui 

que seus estudos indicam que a utilização da intuição no estilo decisório parece estar 

relacionada com a efetividade organizacional. Supondo que intuição é uma indicação de 

criatividade e inovação, o autor utilizou-se do conceito de intuição e outras funções de decisão 

na tipologia de Jung.  

 

Dane e Pratt (2004) sugerem três condições que estimulam a decisão intuitiva : o bom 

humor ou humor positivo – que facilita o processamento de informações e leva a uma maior 

integração com o material cognitivo – traços da personalidade , com a concepção de Jung de 

intuição como característica da personalidade – e das normas da cultura organizacional, que 

pode estimular ou inibir o uso da intuição. 

 

Jung (1971) define que a pessoa intuitiva se concentra nas possibilidades e é menos 

concentrada em detalhes. Ela frequentemente encontra soluções diretamente, sem 

necessariamente basear-se em fatos. 

 

Keegan (1984) identifica oito estilos de decisão, baseado nas quatro funções de Jung 

(1971), que são sensação, intuição, pensamento e sentimento. Segundo Jung (1971), uma é 

dominante, uma auxiliar, uma subdesenvolvida e uma inconsciente. 
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Os oito estilos de Keegan (1984) são mostrados na figura 2 a seguir: 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2 - Os oito estilos de decisão de Keegan 
Fonte: Keegan (1984, p. 35). 

 

Duggan (2007) afirma que existem três tipos de intuição: ordinária, expert e 

estratégica.  

 

Segundo o autor, a intuição ordinária é uma forma de emoção, sentimento, instinto, 

mas não pensamento. Este tipo de intuição ocorre rápida e repentinamente, quando não se 

espera, e vem em insights que surgem num piscar de olhos (DUGGAN, 2007). 

 

A intuição expert é aquela que ocorre em julgamentos instantâneos, através de uma 

forma rápida de pensamento que se caracteriza por emergir quando o indivíduo reconhece 

uma situação familiar, que inspira a tomada da decisão em questão. 

 

A intuição estratégica não é um sentimento vago, como a ordinária, tampouco emerge 

de uma situação que parece familiar, como na expert. A intuição estratégica é um pensamento 

claro e funciona em novas situações, e se caracteriza, ao contrário das outras formas de 

intuição, por ser lenta e gradual. Duggan (2007) afirma, inclusive, que esta intuição 

estratégica é uma nova disciplina no campo da estratégia empresarial, que tem fundamentação 

Pensamento 

Sentimento 

Sensação Intuição 

Pensamento               
com intuição  

Pensamento 
com sensação 

Intuição com 
pensamento 

Intuição com 
sentimento 

Sensação com 
pensamento 

Sensação com 
sentimento 

Sentimento com 
sensação 

Sentimento 
com intuição 



 43 

na história da ciência, na neurociência, na psicologia cognitiva, na estratégia militar européia 

e na filosofia asiática.  

 

Ao comentar a obra de Porter (1986), no que tange as 5 forças, Duggan (2007) alega 

que Porter ensina a analisar a estratégia à luz das forças competitivas, mas não trata do passo 

criativo de gerar a estratégia, objeto fundamental da nova disciplina defendida pelo autor. 

 

 

2.4 DIMENSÕES CARACTERÍSTICAS A PRIORI DO ESTRATEGISTA 

 

 

A produção de tipologias ou taxonomias em ciências sociais tem ocupado bastante 

atenção dos pesquisadores. Conforme Bertero, Vasconcelos e Binder (2003), a produção de 

tipologias é um procedimento científico clássico e, no campo das estratégias, a tentação de 

tipificá-las remonta a algumas décadas e permanece na pauta, dado que “As tipologias 

parecem ser úteis, e muitas vezes a produção de conhecimento termina com a produção de 

tipologias.” (BERTERO; VASCONCELOS; BINDER, 2003, p. 57). De fato, diversos autores 

na área de estratégia têm buscado classificar os movimentos e estratégias competitivas 

segundo categorias ou lógicas gerais (estratégias genéricas ou grand strategies). Este estudo 

se propõe a identificar a relação entre  a rationale do estrategista brasileiro e as dimensões 

características a priori advindas das teorias em estratégia, procurando encontrar uma lógica 

que possa ser categorizada. 

 

O referencial teórico até aqui explanado contém características fundamentais a priori 

do estrategista, que este capítulo procurará identificar. Pelo menos quatro constructos podem 

ser definidos como dilemas fundamentais ao pensamento estratégico: a intencionalidade, a 

formalidade das intenções, o processo mental da formulação estratégica e o grau de 

coletividade do estrategista. Estas definições constitutivas são fundamentadas a seguir, sendo 

que cada uma delas será representada por uma continuum em cujos pólos se posicionam os 

extremos opostos de cada uma das dimensões características a priori do estrategista. 

 

Mintzberg e Waters (1985), em artigo no qual identificam oito tipos de estratégias 

mediante estudo empírico, concluem que a estratégia migra numa continuum que vai de um 

pólo deliberado até outro, oposto, onde as estratégias são emergentes, não planejadas. 
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Salientam que raramente as estratégias são puramente deliberadas ou puramente emergentes e 

que a estratégia anda com um pé em cada pólo. 

 

As perspectivas genéricas sobre estratégia de Whittington (2002) ilustrada na figura 1 

da seção 2.1 contêm no eixo das abscissas a mesma continuum dos autores anteriores. 

 

Mintzberg, Ahlstrand e Lampel (2003), em estudo que identificou 10 escolas com 

pontos de vista diferentes para o processo de formação da estratégia ratifica que todas as 

escolas prescritivas identificadas – design, planejamento e posicionamento – têm em seu 

processo básico a intencionalidade, ao passo que na escola do aprendizado o processo básico é 

emergente, não intencional, como mostra o quadro 3 do capítulo 2.1.  

 

Todas estas descrições, pois, identificam uma primeira característica fundamental do 

estrategista, que é a intencionalidade no processo de formulação da estratégia. Esta 

continuum deliberada-emergente será uma das dimensões a ser avaliada nesta pesquisa. 

 

O mesmo estudo de Mintzberg e Waters (1985), ao definir as estratégias identificadas 

por meio de observações empíricas, define uma delas, a estratégia planejada, como aquela que 

presume um ambiente previsível, onde ações são planejadas de forma articulada, com 

controles formais.  

 

A estratégia empreendedora também encontrada pelos autores, contudo, caracteriza-se 

pelo fato de que, embora haja alguma intenção do estrategista, ela não é formalizada, nem 

facilmente identificada. 

 

Ou seja, a intencionalidade não necessariamente é registrada pelos estrategistas, de 

onde surge uma segunda dimensão característica, a formalidade, que o mesmo dá a suas 

intenções deliberadas ou até àquelas que emergem ao longo do curso da ação.  

 

Entenda-se aqui a formalidade com o ato de criar e manter registros escritos de 

decisões estratégicas. Esta continuum vai do pólo totalmente formal, onde planos e decisões 

são registrados até a informalidade plena, quando o estrategista não vê a necessidade ou não 

pretende registrar suas decisões estratégicas. 
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O estudo feito por Simon (1955) acerca do processo de tomada de decisão contempla 

identificação, análise do problema, criação de alternativas e julgamento. Este é o modelo 

básico do processo racional de tomada de decisão. Contudo, o próprio autor rejeitou que o ser 

humano é puramente racional e calculista. Segundo Mintzberg e Waters (1982) até o tamanho 

da organização é uma variável que interfere na racionalidade das decisões.  

 

O modelo de Harrison e Phillips (1991) considera que as limitações cognitivas 

colocam a racionalidade pura e a racionalidade limitada numa continuum. Eisenhardt e 

Zbaracki (1992) acrescenta que os estrategistas movem-se ao longo desta linha, com frequente 

aumento do conflito para tomada da decisão. 

 

Burke e Miller (1999) alegam que a intuição é, por vezes, o único elemento disponível 

para tomada de decisão. Keegan (1984) identifica oito estilos de decisão que envolvem o 

processo intuitivo, com suporte nas quatro funções de Jung (1971): sensação, intuição, 

pensamento, e sentimento. Duggan (2007) identifica três tipos de intuição: ordinária, expert, e 

estratégica, e confere a esta última o status de disciplina em estratégia empresarial. 

 

Almeida (1994), Escrivão Filho e Nakamura (1996) e Barros Neto (1998) afirmam, 

inclusive, que a intuição é fator preponderante na mente do estrategista da pequena empresa.  

 

As dimensões de estilos cognitivos de Hayes e Allinson (1994) – citadas no quadro 7 

no capítulo 2.3 deste trabalho – em especial a da impulsividade x reflexividade denotam as 

diferenças cognitivas no processo decisório.  

 

Todo este referencial permite a identificação da terceira dimensão característica do 

estrategista, ou seja, o processo mental que o mesmo utiliza para formar a estratégia. 

Chamaremos esta dimensão característica como o processo cognitivo do estrategista. Esta 

continuum migra do pólo puramente racional ao pólo puramente intuitivo. 

 

A  estratégia empreendedora de Mintzberg e Waters (1985) define que o estrategista é 

um indivíduo que controla e impõe sua visão na organização, típica em empresas fortemente 

controladas pelo proprietário, característica comum na MPME. Os mesmos autores 

identificam a existência de estratégias desconexas, quando grandes experts agem como atores 

pró-ativos com estilos próprios, individualistas.  
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Os mesmos autores encontram na estratégia ideológica o compartilhamento da visão e 

identidade de vários membros da organização como se uma ideologia fosse, com a estratégia 

emergindo do coletivo organizado (MINTZBERG; WATERS, 1985).  

 

Da mesma forma, a escola cultural de Mintzberg, Ahlstrand e Lampel (2003) enxerga 

o processo de formação da estratégia como um processo coletivo. 

 

As tipologias de Miles e Snow (1978) também referem o grau de centralização das 

decisões: enquanto a estratégia defensiva e reativa são altamente centralizadoras, onde as 

decisões são concentradas no estrategista, a estratégia prospectora e, em parte, a estratégia 

analítica, identificam uma flexibilização na tomada das decisões, com participação de outros 

membros da organização na formação da estratégia.  

 

 Desta forma, uma quarta dimensão característica e, em especial relevante quando se 

trata da MPME, é a maneira que o estrategista formula sua estratégia, impondo sua visão ou 

compartilhando com terceiros através da troca de ideias e informações para tomada de 

decisão. Chamaremos esta dimensão característica de grau de coletividade do estrategista, 

onde a continuum migra do individualismo à coletividade no processo de formação da 

estratégia. 

 

Eventualmente outras dimensões à priori  poderiam ser identificadas, mas julgamos 

serem estas as mais relevantes para definir o perfil do estrategista brasileiro no que concerne 

ao processo de formação da estratégia nas MPMEs. Estas quatro dimensões serviram de base 

para a elaboração da survey eletrônica. 

 

Este  capítulo 2 fez a caracterização da MPME e seu estrategista, identificou as 

principais teorias e taxonomias em estratégia, revisou o processo intuitivo e racional de 

tomada de decisão e, finalmente, extraiu quatro constructos advindos das teorias em estratégia 

e do processo cognitivo de tomada de decisão que representam dilemas do pensamento do 

estrategista. Estes constructos – intencionalidade, formalidade, processo cognitivo e 

coletividade –  constituem a base fundamental para elaboração da pesquisa de survey que 

procederá a coleta de dados desta pesquisa. 
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3 METODOLOGIA 

 

 

Este capítulo apresentará o tipo de pesquisa que foi utilizado – definindo seus 

objetivos quanto aos fins e quanto aos meios – descreverá como serão coletados os dados e 

como será feito o tratamento deles, identificará  o  universo,  amostra e a seleção dos sujeitos 

que serviram de base para o estudo. 

 

 

3.1 TIPO DE PESQUISA 

 

 

Segundo taxonomia proposta por Vergara (2007), que classifica a pesquisa científica 

quanto aos fins e quanto aos meios, temos: 

 

a) quanto aos fins: a pesquisa foi descritiva e explicativa. Descritiva porque expôs 

as características dos estrategistas brasileiros de empresas de micro, pequeno e 

médio porte e fez correlação com a forma de tomada de decisões que cerceiam 

as suas gestões. Explicativa porque objetivou, de alguma forma e com base na 

pesquisa descritiva, justificar o perfil do estrategista com base em todo o 

referencial teórico deste estudo, procurando entender as razões pelas quais 

estes estrategistas têm determinado comportamento; 

b) quanto aos meios: utilizou-se de pesquisa de campo, pois coletou dados através 

do questionário respondido pelos estrategistas no intuito de identificar as suas  

características quanto à forma de decidir. 

 

 

3.2 UNIVERSO E AMOSTRA 

 

 

Fizeram parte desta pesquisa estrategistas de 70 empresas de micro, pequeno e médio 

porte, utilizando a classificação do porte de empresas adotada pelo Banco Nacional de 

Desenvolvimento Social (BNDES) e aplicável à indústria, comércio e serviços, de acordo 

com a Carta Circular nº 64/02 de 14 de outubro de 2002 (BRASIL, 2002), que é a seguinte:  
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a) microempresas: receita operacional bruta anual ou anualizada até R$ 1.200 mil 

(um milhão e duzentos mil reais); 

b) pequenas empresas : receita operacional bruta anual ou anualizada superior a 

R$ 1.200 mil (um milhão e duzentos mil reais) e inferior ou igual R$ 10.500 

mil (dez milhões e quinhentos mil reais); 

c) médias empresas : receita operacional bruta anual ou anualizada superior a R$ 

10.500 (dez milhões e quinhentos mil reais) e inferior ou igual a R$ 60.000 mil 

(sessenta milhões de reais); 

d) grandes empresas : receita operacional bruta anual ou anualizada superior a R$  

60.000 mil (sessenta milhões de reais). 

 

Este estudo, portanto, fez a análise de estrategistas que estão à frente de empresas cujo 

faturamento bruto anual seja igual ou inferior a R$ 60.000 mil (sessenta milhões de reais).  

 

Não houve limitação quanto ao número de funcionários para participação nesta 

pesquisa. O número de empresas pesquisadas respeita a relação de pelo menos 5 respondentes 

para cada variável analisada, condição necessária à análise fatorial (HAIR et al., 2005). 

 

Vergara (2007) afirma que existem dois tipos de amostra: probabilística, baseada em 

procedimentos estatísticos, e não probabilística. Nesta pesquisa, a seleção das amostras foi 

não probabilística. A seleção se deu por amostra intencional, considerando para sua 

composição a diversidade da atuação desses estrategistas em termos do porte das empresas e 

setores de atividade. 

 

Houve predominância de empresas do Estado do Rio Grande do Sul, estado onde o 

pesquisador tem mais facilidade de acesso a empresas e seus estrategistas. A maior parte 

deles, inclusive, é do seu círculo de relacionamento empresarial, incluindo fornecedores, 

clientes e parceiros da empresa no qual trabalha.  

 

O Centro das Indústrias do município de Cachoeirinha (CIC) no Rio Grande do Sul foi 

captador de empresas para participação da pesquisa, através de inserção de convite em sua 

newsletter mensal, anexa a esta dissertação (ANEXO B). 
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Foram enviadas pouco mais de 200 surveys eletrônicas e o índice de retorno ficou 

muito próximo a 35%. Este razoável índice de retorno pode ser atribuído ao fato das mesmas 

terem sido direcionadas a respondentes que tiveram acesso aos objetivos da pesquisa, à 

participação da entidade representativa das indústrias de Cachoeirinha e ao contato direto com 

estrategistas, principalmente na fase final quando se procurava atingir o número ideal de 

respondentes. 

 

De fora do estado do Rio Grande do Sul, participaram apenas uma empresa carioca de 

agenciamento de fretes marítimos internacionais e uma agência de propaganda do estado de 

São Paulo, ambas com faturamento dentro dos limites estabelecidos na pesquisa. A empresa 

deste autor não fez parte da pesquisa, a fim de evitar qualquer relação entre o pesquisador e os 

resultados da mesma. 

 

 

3.3 SELEÇÃO DOS SUJEITOS 

 

 

Os sujeitos desta pesquisa são os estrategistas das empresas selecionadas, sejam eles 

proprietários condutores dos negócios ou executivos contratados para este fim. Como se 

tratam de empresas de pequeno e médio porte, a probabilidade de que proprietários e 

estrategistas sejam um único sujeito é bastante elevada, mas isto não eliminará a participação 

de estrategistas contratados. 

 

Wright, Kroll e Parnell (2007) afirmam que as decisões estratégicas geralmente 

requerem a obtenção e alocação de recursos dimensionados (humanos, organizacionais e 

físicos) e que envolvem um longo período de tempo, sendo orientadas para o futuro, com 

ramificações de longo prazo. Dentro desta perspectiva, portanto, qualquer decisor que se 

enquadre nesta definição seria considerado um estrategista. 

 

Mintzberg et al. (2006) definem que qualquer um na organização que venha a 

controlar ações importantes ou estabelecer precedentes pode ser um estrategista, 

fundamentando a possibilidade do estrategista e proprietário não ser necessariamente o 

mesmo sujeito. 
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3.4 COLETA DE DADOS 

 

 

A coleta de dados foi por meio de pesquisa survey com questionários auto-

administráveis, sem interferência ou interpretação do pesquisador. 

 

Segundo Hair et al. (2005), survey é um procedimento para coleta de dados primários 

a partir de indivíduos. As surveys são normalmente utilizadas quando o projeto de pesquisa 

envolve a coleta de informações de uma grande amostra de respondentes. 

 

No caso desta pesquisa, foram utilizadas surveys eletrônicas, cujo modelo encontra-se 

no Anexo A desta dissertação.  

 

Os questionários administrados utilizaram escala Likert de 7 pontos equilibrada, 

porque pretende criar uma escala – que não contenha qualquer viés – das características do 

estrategista brasileiro que possa ter utilidade em pesquisas futuras, guardadas as 

particularidades e limitações que compõe o cerne deste projeto. 

 

Hair et al. (2005) definem uma escala equilibrada como aquela em que o número de 

categorias favoráveis é igual ao número de categorias desfavoráveis. A escala tem um ponto 

central que é considerado uma escolha neutra e os rótulos de categorias para a escala serão 

numéricos e verbais.  

 

A confiabilidade da escala será avaliada pelo alfa de Cronbach. Segundo Malhotra 

(2006), o coeficiente alfa é a média de todos os coeficientes meio a meio que resultam das 

diferentes maneiras de dividir os itens em escala. Este coeficiente varia de 0 a 1, e um valor 

menor que 0,6 indica confiabilidade de consistência interna insatisfatória. 

 

O questionário foi elaborado com perguntas estruturadas, com especial cuidado na 

orientação das mesmas, de forma que se obtenha coerência para geração de uma escala de 

características do estrategista. Malhotra (2006) define que as perguntas estruturadas 

especificam o conjunto de respostas alternativas e o formato da resposta. 
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3.5 TRATAMENTO DOS DADOS 

 

 

Os dados receberam tratamento estatístico através da análise fatorial exploratória. Hair 

et al. (2005) definem análise fatorial como uma técnica estatística multivariada que pode 

sintetizar as informações de um grande número de variáveis em um número menor de 

variáveis ou fatores. Ao identificar relações latentes – não facilmente identificáveis – a análise 

fatorial simplifica a compreensão dos dados.  

 

Ao contrário da regressão, onde as variáveis são divididas entre dependentes e 

independentes, na análise fatorial todas as variáveis são analisadas juntas para identificarem 

padrões ou fatores subjacentes.  

 

Após identificação dos fatores e verificação da confiabilidade da consistência das 

respostas por meio do alfa de Cronbach, pretende-se gerar uma escala capaz de mensurar 

características relevantes do estrategista nacional no processo de formação da estratégia. 
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4 ANÁLISE DOS DADOS E RESULTADOS 

 

 

Este capítulo apresentará os resultados obtidos com a pesquisa de campo. Englobará a 

caracterização das empresas da amostra, procederá à análise fatorial e demonstrará seus 

resultados, identificará os fatores selecionados, definirá a escala para medir o perfil do 

estrategista da MPME nacional e, por fim, apresentará o perfil do estrategista brasileiro obtido 

por esta pesquisa. 

 

 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DAS EMPRESAS DA AMOSTRA 

 

 

De um total de 70 empresas e com base na classificação das MPMEs definida pelo 

BNDES pela Carta Circular nº 64/02 de 14 de outubro de 2002, tivemos a participação de 19 

micro (27%), 30 pequenas (43%) e 21 médias (30%) empresas. 

 

Do total da amostra, 68 empresas eram sediadas no Estado do Rio Grande do Sul, uma 

empresa em São Paulo e uma no Estado do Rio de Janeiro. O gráfico 1 ilustra a distribuição 

da frequência absoluta da amostra quanto ao porte da empresa participante, enquanto o 

gráfico 2 mostra a frequência relativa. 
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Gráfico 1 - Frequência absoluta das empresas por porte (BNDES) 

Fonte: Dados da pesquisa. 
 



 53 

micro

27%

pequena

43%

média

30%

 
Gráfico 2 - Frequência relativa das empresas por porte (BNDES) 

Fonte: Dados da pesquisa. 
 

O questionário da pesquisa utilizou a taxonomia o quadro 8 a seguir, referente às 

grandes categorias. 

 

 A Agricultu ra, pecuária, produ ção flo res tal,  pe sca  e aqüic ultura

 B Indús trias  e xtrativas

 C Indús trias  d e trans form a ção

 D E letricidade  e  gás

 E Águ a, esgoto, ativida des de ges tão de res íduos  e desconta m inaçã o

 F C ons truç ão

 G C om ércio; re paração  de veíc ulos autom oto res  e m o tocicleta s

 H T ransporte , arm aze nagem  e corre io

 I Alo jam ento e alim entaç ão

 J Info rm a ção e com unica ção

 K Ativ idades  financ eiras, d e seguros  e se rviç os relaciona dos

 L Ativ idades  im ob iliá ria s

 M Ativ idades  profiss ionais , cien tífica s e técnica s

 N Ativ idades  a dm inistrativa s e serviços  c om plem en tares

 O Ad m inistraçã o pú blica, de fesa e seguridad e social

 P E duca ção

 Q Saú de h um ana e serviço s soc iais

 R Artes , cultura, e sporte e re creaçã o

 S Ou tra s atividade s de serviços

 T Serviço s dom és ticos

 U Organism os  inte rna cionais  e  outras  ins tituiçõe s extraterritoria is

Se ções

 
Quadro 8 - Tabela Nacional de Atividades Econômicas - IBGE – Grandes Categorias 

Fonte: IBGE (2006) 
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Das 21 categorias constantes no quadro 8, dezessete delas foram citadas como sendo a 

atividade econômica principal das empresas da amostra, numa abrangência superior a 80% 

aos setores econômicos definidos pelo IBGE. Dentre as atividades econômicas citadas, assim 

ficou a distribuição das empresas da amostra: 

 

a) outras atividades de serviços : 15 empresas; 

b) informação e comunicação: 12 empresas; 

c) indústria de transformação: 11 empresas;  

d) atividades profissionais, científicas e técnicas: 8 empresas;  

e) atividades administrativas e serviços complementares: 3 empresas;  

f) transporte, armazenagem e correio: 3 empresas;  

g) atividades financeiras, de seguros e relacionadas: 3 empresas; 

h) construção: 3 empresas;  

i) artes, cultura, esporte e recreação: 2 empresas;  

j) saúde humana : 2 empresas;  

k) construção: 2 empresas;  

l) comércio; reparação de veículos automotores e motocicletas: 1 empresa;  

m) educação: 1 empresa;  

n) água, esgoto,atividade de gestão de resíduos e descontaminação: 1 empresa; 

o) agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura : 1 empresa;  

p) atividades imobiliárias: 1 empresa;  

q) alojamento e alimentação: 1 empresa.  

 

O gráfico 3, a seguir, resume a distribuição de frequência absoluta apresentada com 

relação à atividade econômica das empresas amostradas, utilizando a classificação numérica 

anterior das 17 áreas citadas na pesquisa. O gráfico 4 demonstra a frequência percentual 

encontrada. 
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Gráfico 3 - Frequência absoluta das empresas por atividade econômica 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Gráfico 4 - Frequência percentual das empresas por atividade econômica 

Fonte: Dados da pesquisa. 
 

Com relação ao cargo dos estrategistas respondentes e pela ausência de um padrão 

específico, o preenchimento da informação na survey eletrônica foi livre. 

 

Cargos em nível de direção e/ou sócios predominaram em mais de 80% das citações. 

As demais foram complementadas com diferentes nomenclaturas de alta gerência. 

 

Embora a diversidade de nomenclaturas, todos os respondentes eram estrategistas de 

suas empresas e estas variações parecem ter origem nas próprias características básicas das 

MPMEs, com ganho de maior padronização com o aumento do porte da empresa. 
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4.2 ANÁLISE PRELIMINAR DO QUESTIONÁRIO NO PRÉ-TESTE 

 

 

Originalmente, o questionário foi composto por 14 questões ou variáveis, que, 

segundo Hair et al. (2005), demanda uma amostra de tamanho mínimo equivalente a cinco 

vezes o número de variáveis, ou seja, 70 respondentes para uma adequada análise fatorial, o 

que efetivamente foi respeitado nesta pesquisa. 

 

Contudo, com o pré-teste do questionário com 10 respondentes, três questões foram 

consideradas confusas e então foram retiradas. As variáveis abordadas por estas questões, 

entretanto, estavam consideradas nas remanescentes, de forma que não houve qualquer 

prejuízo quanto ao número de variáveis analisadas. 

 

As questões excluídas da análise fatorial e as respectivas justificativas para tal foram 

as seguintes: 

 

a) questão 5: O estrategista eficiente é aquele que toma decisões ao longo do 

curso das ações; 

b) questão 11: A principal missão do estrategista é a de planejar, antecipar 

tendências e definir ações; 

c) questão 14: O estrategista deve preocupar-se menos com planejamento e mais 

em tomar decisões corretas. 

 

As questões 5 e 14 abordavam a característica emergente do estrategista, mas tiveram 

respostas divergentes do mesmo respondente. Ademais, ao contatar alguns destes, 

manifestaram opinião de não ter compreendido claramente as afirmações. Como cada resposta 

tendia para uma opinião divergente e tratavam da mesma variável, a eliminação das duas 

evitaria qualquer viés à pesquisa. 

 

Além disso, a medição do grau de emergência seria verificada claramente pela questão 

4, que diz: “A velocidade de mudanças do ambiente torna o planejamento estratégico pouco 

relevante”. 
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A questão 11- originalmente destinada a medir o caráter deliberado do estrategista – 

foi igualmente considerada confusa por boa parte dos respondentes. Se, por um lado, planejar 

e antecipar tendências são características do deliberado, a definição de ações a posterior foi 

entendido por alguns como algo não necessariamente planejado. 

 

Esta avaliação ficou então a cargo da questão 1, que diz: “O estrategista deve ser um 

planejador com intenções claras de onde quer chegar”.  

 

O quadro 9, a seguir, resume as 11 questões que fizeram parte da análise fatorial. 

 
Pesquisa sobre o estrategista brasileiro 
 

1. O estrategista deve ser um planejador com intenções claras de onde quer chegar 
2. Registrar decisões em planos escritos é fundamental para o sucesso 
3. O estrategista deve ter a seu alcance um plano estratégico escrito 
4. A velocidade das mudanças do ambiente torna o planejamento estratégico pouco 

relevante 
6.   A informalidade traz mais eficiência e agilidade na gestão        
7.   As decisões estratégicas devem ser tomadas com o uso estrito da razão humana 
8.   As grandes decisões estratégicas são tomadas com base no caráter intuitivo do                
estrategista 
9    Em grande parte das decisões estratégicas, a intuição é o único elemento disponível 
10. As decisões estratégicas devem ser tomadas exclusivamente pelo estrategista 
12. A formação da estratégia é fruto de um processo coletivo e não de um estrategista 
isoladamente 
13. Decisões estratégicas devem ter a participação dos estrategistas, seus pares e de 
colaboradores próximos. 

Quadro 9 - Estrutura final do questionário utilizado (sem as questões 5, 11 e 14 eliminadas) 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

O respondente foi estimulado manifestar qual o seu grau de concordância com cada 

afirmação, variando de discordo totalmente até concordo totalmente, numa escala Likert de 7 

pontos. Nesta estrutura, o estrategista expôs o seu modo de formulação de pensamento 

estratégico, o que não necessariamente garante que seu pensamento reflita a prática 

estratégica. A pesquisa não teve, portanto, a pretensão de checar se o posicionamento do 

estrategista corresponde necessariamente ao seu modo de agir na realidade. Isto demandaria o 

acréscimo de outras metodologias, que permitissem verificar in loco evidências práticas da 

aplicação de cada uma das formulações. Contudo, também é pouco plausível que o 

estrategista divergisse suas respostas de suas ações práticas, pois isto seria o reconhecimento 

de suas fraquezas e uma autocrítica ao seu modo de agir. 
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4.3 ESTATÍSTICAS DESCRITIVAS 

 

 

As estatísticas descritivas foram extraídas do software SPSS 14.0 e são resumidas na 

tabela 1 a seguir.  

 

Tabela 1 - Estatísticas descritivas 

  Média Desvio Padrão 
Tamanho 

da Amostra 

1 6,2429 ,78824 70 

2 5,6429 1,26303 70 

3 5,5571 1,28126 70 

4 2,4429 1,51930 70 

6 2,7857 1,53125 70 

7 3,5857 1,66370 70 

8 3,3143 1,49921 70 

9 2,5143 1,39089 70 

10 2,5143 1,33778 70 

12 5,9857 1,04247 70 

13 6,0000 1,12932 70 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
 

As estatísticas descritivas fornecem dados fundamentais para a medição da intensidade 

de concordância com cada fator selecionado. São a partir destas médias e com base na escala 

Likert de 7 pontos que será possível definir o perfil médio do estrategista em cada fator 

identificado. Os números à esquerda da tabela correspondem à mesma numeração das 

questões anexas no apêndice deste trabalho. Também constam na tabela 1 os desvios padrões 

em relação à média para cada questionamento, sendo que nenhum dos questionamentos 

apresenta desvio superior à média calculada. O cálculo das médias foi realizado com base na 

pontuação dada pelos respondentes de 1 a 7, sendo que quanto maior é a média, maior é a 

concordância ou a intensidade do estrategista naquela dimensão característica sob avaliação, e 

vice e versa. 

 

O quadro 10, a seguir, resume e facilita a interpretação das variáveis à priori 

questionadas. 
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Questão 1 Grau de intencionalidade do estrategista 

Questão 2 Grau de formalismo do estrategista 

Questão 3 Grau de formalismo do estrategista 

Questão 4 Grau de emergência do estrategista 

Questão 6 Grau de informalidade do estrategista 

Questão 7 Grau de racionalidade do estrategista 

Questão 8 Grau de intuição do estrategista 

Questão 9 Grau de intuição do estrategista 

Questão 10 Grau de individualismo do estrategista 

Questão 12 Grau de coletivismo do estrategista 

Questão 13 Grau de coletivismo do estrategista 

Quadro 10 - Variáveis a priori avaliadas na survey 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 

4.4 ANÁLISE FATORIAL E SEUS RESULTADOS 

 

 

A análise fatorial exploratória foi feita com o software SPSS 14.0 utilizando-se do 

método de análise de componentes principais, uma abordagem da análise fatorial que leva em 

conta a variância total dos dados (MALHOTRA, 2006). 

 

A determinação do número de fatores foi com base em autovalores (eigenvalues), 

quando são retidos apenas os fatores com autovalores superiores a 1,0. Um autovalor 

representa a quantidade da variância associada ao fator, de forma que quanto maior o 

autovalor maior a variância explicada pelo fator. 

 

O produto importante da análise fatorial é a matriz de fatores padronizados. Esta 

matriz de fatores contém os coeficientes utilizados para expressar as variáveis padronizadas 

em termos de fatores. Esses coeficientes, as cargas fatoriais, correspondem as correlações 

entre as variáveis e os fatores. Orientações para pesquisadores, segundo Hair et al. (2005), são 

de que cargas fatoriais entre 0,30 e 0,5 são aceitáveis; maior que 0,5 até 0,7 são 

moderadamente importantes; maiores que 0,7, muito importantes. Esta pesquisa utilizou 

somente cargas fatoriais superiores a 0,50 para composição dos fatores. Contudo, esta matriz 
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de fatores inicial, não rotacionada, raramente resulta em fatores que podem ser interpretados, 

porque os fatores são relacionados a muitas variáveis (MALHOTRA, 2006). Desta forma, 

utilizamos o método de rotação varimax, método ortogonal de rotação de fatores que 

minimiza o número de variáveis com altas cargas sobre um fator, facilitando a interpretação 

dos mesmos.  

 

Além do critério do autovalor – também conhecido como critério de raiz latente – que 

sugere a retenção de autovalores superiores a 1, simultaneamente é importante observar se a 

variância total explicada por todos os fatores é superior a 60% para validação da análise 

fatorial, além da possibilidade lógica de nomear os fatores selecionados (HAIR et al., 2005). 

 

Definidos os fatores, mediu-se a confiabilidade de coerência interna entre as variáveis 

de cada fator, utilizando-se o coeficiente de Cronbach. Um nível aceitável de confiabilidade 

indica, segundo Hair et al. (2005), que os respondentes proveram respostas às perguntas de 

maneira coerente. Regras práticas sobre a dimensão do coeficiente de Cronbach sugerem 

valores abaixo de 0,6 e apresentam confiabilidade baixa, que em tese torna discutível a 

utilização do fator.  

 

As tabelas 2 e 3,  a seguir, mostram os resultados da análise fatorial das onze questões 

ou variáveis que procuram identificar as características do estrategista brasileiro das MPMEs. 

 
Tabela 2 - Variância total explicada (método de principais componentes) 

Autovalores  Iniciais 
Somas da Rotação dos Quadrados das 

Cargas 

Componente Total 
% da 

Variância 
% Variância 
Acumulada Total 

% da 
Variância 

% Variância 
Acumulada 

1 3,007 27,338 27,338 2,341 21,283 21,283 

2 1,704 15,487 42,824 2,202 20,016 41,299 

3 1,450 13,179 56,003 1,505 13,683 54,981 

4 1,102 10,019 66,023 1,215 11,042 66,023 

5 ,810 7,365 73,388       

6 ,768 6,978 80,366       

7 ,610 5,544 85,910       

8 ,583 5,302 91,212       

9 ,480 4,367 95,580       

10 ,313 2,848 98,428       

11 ,173 1,572 100,000       

Fonte: Elaborada pelo autor. 
 

Pode-se observar que quatro fatores apresentaram autovalores superiores a 1 e que a 

soma da variância explicada pelos mesmos foi de 66%, o que valida a análise fatorial. 
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Tabela 3 - Matriz de componentes com rotação ortogonal Varimax 
Componentes 

  1 2 3 4 

8 ,805       

9 ,699       

6 ,697       

10 ,583       

4 ,533       

3   ,903     

2   ,864     

1   ,569     

13     ,850   

12     ,685   

7       ,874 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
Método de Extração: Análise dos Componentes Principais. 
Método de Rotação: Varimax com Normalização Kaiser. 
Rotação Convergiu em 6 Rotações. 

 

A rotação ortogonal da matriz pelo método Varimax agregou nos quatro fatores as 

seguintes variáveis, com base na descrição do quadro 9: 

 

a) Fator 1:  agregou questões 4, 6, 8, 9 e 10. Pelo quadro 10, inclui grau de 

emergência, informalidade, intuição e individualismo do estrategista; 

b) Fator 2: agregou questões 1, 2 e 3. Pelo quadro 10, inclui grau de 

intencionalidade e formalismo do estrategista; 

c) Fator 3: agregou questões 12 e 13, mas tratam de uma única variável, o grau de 

coletivismo do estrategista; 

d) Fator 4:  específico da questão 7, o grau de racionalidade pura do estrategista. 

 

Para os fatores 1 e 2, que agregaram diversas variáveis, realizamos o teste de 

confiabilidade medido pelo coeficiente de Cronbach, como mostram as tabelas 4 e 5 a seguir. 

 

Tabela 4 - Teste de confiabilidade das variáveis do fator 1 
Alfa de 

Chronbach N de Itens 

,711 5 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
 

Como pode-se observar, o alfa de Cronbach superior a 0,7 indica uma boa intensidade 

de associação, validando este fator (HAIR et al., 2005). 
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Tabela 5 - Teste de confiabilidade das variáveis do fator 2 

Alfa de 
Chronbach N de Itens 

,751 3 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
 

Da mesma forma, o fator 2 encontra validação com alfa de Cronbach superior a 0,7. 

 

Os fatores 3 e 4 tratam de variável isolada e, portanto, não necessitam de teste de 

confiabilidade. 

 

 

4.5 INTERPRETAÇÃO DOS FATORES: UMA TIPOLOGIA AO PENSAMENTO 

ESTRATÉGICO DO ESTRATEGISTA 

 

 

A interpretação dos fatores selecionados deve examinar as variáveis com maior carga 

fatorial. Quanto maior o valor absoluto de uma carga de fator, mais importante ele é para a 

nomeação do mesmo (HAIR et al., 2005). 

 

Para o fator 1, as duas maiores cargas recorreram sobre o grau de intuição do 

estrategista, com 0,805 e 0,699. É também verdade que a carga fatorial para informalismo foi 

relativamente elevada (0,697) e moderada para o grau de emergência(0,533) e 

individualismo(0,583). 

 

Portanto, chamaremos este fator como o caráter intuitivo do estrategista. Este fator 

parece carregar um certo nexo, na medida em que o estrategista intuitivo tende a crer em seus 

sentidos (individualismo), a não registrar seus insights (informal) e a tomar decisões no 

momento que sua intuição emerge, num caráter emergente, não planejado. 

 

Para o fator 2, as maiores cargas fatoriais recaem sobre o grau de formalismo do 

estrategista( 0,903 e 0,864). Num segundo plano e com carga fatorial moderada, está o grau 

de intencionalidade do estrategista (0,569). 
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Desta forma, nomearemos este fator como o caráter formal do estrategista. Também 

há certa lógica em crer que o estrategista formal tende a ser intencional, pois o formalismo 

quase sempre é antecedido por uma intenção para registro posterior. 

 

O fator 3 trata de variável única – embora corroborado em duas questões – com cargas 

fatoriais elevadas, 0,850 e 0,685. Este fator mede o grau de coletividade do estrategista e será 

nominado de caráter coletivista do estrategista. 

 

O fator 4 igualmente trata de variável única, com carga fatorial elevada, de 0,874. 

Mede o grau de racionalidade pura do estrategista e será denominado do caráter puramente 

racional do estrategista. 

 

Estes quatro fatores configuram, então, uma tipologia ao pensamento estratégico dos 

líderes estrategistas da MPME privada brasileira. 

 

 

4.6 ESCALA DO PERFIL DO ESTRATEGISTA  

 

 

A construção e validação de uma escala para determinação do perfil do estrategista 

brasileiro das MPMEs visam deixar uma contribuição para eventuais estudos posteriores. Na 

verdade, para determinação do objetivo desta pesquisa efetivamente se fará o primeiro uso 

desta escala. A sua aplicação é explicada no quadro 11, a seguir, e foi baseada em escala 

similar utilizada por Tamayo e Gondim (1996). 
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Fatores Identificados Somatório do produto da 

média do item da survey 

eletrônica com a carga 

fatorial respectiva 

Divisor (soma das cargas 

fatoriais) 

Caráter intuitivo do 

estrategista 

M4*(0,533) + M6*(0,697) 

+ M8*(0805) + M9*(0,699)  

+ M10*(0,583) 

3,317 

Caráter formal do 

estrategista 

M1*(0,569) + M2*(0,864) 

+ M3*(0,903) 

2,336 

Caráter coletivista do 

estrategista 

M12*(0,685) + 

M13*(0,850) 

1,535 

Caráter puramente racional 

do estrategista 

M7*(0,874) 0,874 

Quadro 11 - Escala do perfil do estrategista brasileiro de MPMEs 
Fonte: Adaptada de Tamayo e Gondim (1996). 

 

Desta forma, para aplicação desta escala, aplica-se o questionário anexo com escala 

Likert de 7 pontos – que varia de discordo totalmente (1) a concordo totalmente (7) – 

obtendo-se uma média de resposta para cada item. 

 

Por exemplo, para o fator 1, caráter intuitivo do estrategista, calcula-se a média 

aritmética  entre todos os respondentes para cada questão inclusa no fator – 4, 6, 8, 9 e 10. O 

grau do caráter intuitivo do estrategista será a média ponderada calculada com as médias 

aritméticas de cada questão e a respectiva carga fatorial, sendo que quanto mais próximo de 7 

maior será o caráter intuitivo da amostra e vice e versa.  

 

É sempre importante lembrar que, a despeito da nomenclatura utilizada, podem existir 

outras características anexas à descrição do fator, como apresentado no item 4.4 desta 

pesquisa. 

 

Adicionalmente, o uso da escala pode, através de simples cálculo ponderado da média 

de cada fator, determinar matematicamente uma composição percentual entre os fatores. 

Hipoteticamente, digamos que a média dos fatores identificados fosse de acordo com a tabela 

6 a seguir: 
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Tabela 6 - Médias hipotéticas de cada fator 
Fatores Identificados Média ponderada hipotética obtida pelo uso 

da escala 

Caráter intuitivo do estrategista 3,0 

Caráter formal do estrategista 6,0 

Caráter participativo do estrategista 5,0 

Caráter puramente racional do estrategista 4,0 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
 

Desta forma, utilizando cálculo de média ponderada, faríamos a divisão da média 

obtida por cada fator pela soma de todas as médias, obtendo, a partir daí, um valor percentual 

que representa a participação daquele fator na mente do estrategista, senão vejamos: 

 

a) caráter intuitivo: 3,0/(3,0+6,0+5,0+4,0) x 100% = 16,67%; 

b) caráter formal: 6,0/(3,0+6,0+5,0+4,0) x 100% = 33,33%; 

c) caráter coletivista: 5,0/(3,0+6,0+5,0+4,0) x 100% = 27,78%; 

d) caráter puramente racional: 4,0/(3,0+6,0+5,0+4,0) x 100% = 22,22%. 

 

Poderíamos, então, hipoteticamente concluir que a mente do estrategista que 

representa os 100% de seu perfil estaria “dividida” nos percentuais encontrados, onde 

naturalmente um maior percentual reflete a maior intensidade daquela característica no 

processo de formação da estratégia. 

 

 

4.7 O PERFIL DO ESTRATEGISTA BRASILEIRO DE MPMES 

 

 

A determinação do perfil do estrategista brasileiro de MPMEs é calculado através da 

aplicação da escala descrita no item 4.5, com a utilização das médias reais obtidas na pesquisa 

e descritas nas estatísticas descritivas da figura 3. Os cálculos são demonstrados na tabela 7 a 

seguir. 
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Tabela 7 - Cálculo do perfil  do estrategista brasileiro pela escala 
Fator Itens do 

Somatório 

  Somatório do produto da 

média do item da survey 

eletrônica com a carga 

fatorial respectiva 

Divisor Média 

Ponderada 

Intuitivo (4),(6),(8),(9),(10)   9,1350 3,317 2,7540 

Formal (1),(2),(3) 13,4583 2,336 5,7612 

Coletivista (12),(13)   9,2000 1,535 5,9936 

Racional 

Puro 

(7)   3,1339 0,874 3,5857 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

É importante lembrar que a escala Likert utilizada foi de 7 pontos e que quanto mais 

próximo de 7 maior é a intensidade do fator. Desta forma, podemos chegar as seguintes 

conclusões: 

 

a) o caráter intuitivo do estrategista brasileiro é moderado. Em uma escala de 0% 

a 100%, atingiria 39%; 

b) o caráter formal do estrategista brasileiro é alto, atingindo 82% de uma escala 

até 100%; 

c) o caráter coletivista deste estrategista é também elevado, 86% de uma escala 

até 100%; 

d) o caráter puramente racional do estrategista atingiria 51% da escala até 100%. 

 

Procedendo, então, o cálculo da média ponderada para entender a mente do 

estrategista como única, e composta por estas quatro dimensões, teríamos o que está 

representado na tabela 8. 
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Tabela 8 - Cálculo ponderado dos fatores na mente do estrategista na formação da 
estratégia 

Fator  Intensidade dos Fatores (%) 

Caráter Intuitivo (intuitivo, informal, 

emergente, individualista) 

15% 

Caráter Formal (formal, intencional) 32% 

Caráter Coletivista 33% 

Caráter Puramente Racional 20% 

Total 100% 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
 

Estes percentuais são calculados da mesma forma como demonstrado na seção 4.5, 

logo após a tabela 6, pela divisão da média real do fator pela soma das médias de todos os 

fatores. 

 

O processo de formação da estratégia é, pois, um processo multidimensional e cada 

caráter tem o seu grau de contribuição. Na verdade, as características do estrategista não se 

encontram numa continuum – como definimos à priori – mas em múltiplos planos onde estes 

fatores interagem entre si.  

 

Esta conclusão encontra consonância nos estudos Mintzberg, Ahlstrand e Lampel 

(2003) em ampla revisão do campo da estratégia que resultou na identificação de 10 escolas 

com visões diferentes sobre o processo de formulação da estratégia e no artigo de 

Vasconcelos (2002) que – tendo como base estas 10 escolas identificadas e realizando 

pesquisa entre estrategistas brasileiros de grandes empresas – concluiu que todos os 

executivos, ao invés de aderirem a uma única dessas escolas, têm adesão, em proporções 

distintas, a cada uma delas, corroborando o caráter multidimensional da estratégia.  

 

As dimensões identificadas por Vasconcelos (2002) pela afinidade com as escolas de 

estratégia também encontram similaridade com as dimensões encontradas nesta pesquisa, 

senão vejamos: 

 

A dimensão intencional da estratégia tem uma ligação com o caráter formal do 

estrategista; a dimensão de inovação tem alguma similaridade com o caráter denominado 

intuitivo do estrategista, pois este também carrega consigo a emergência das decisões; a 
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dimensão social da estratégia, embora num grau menor, parece guardar alguma relação com o 

caráter coletivista do estrategista, mais pela postura de dar importância a opiniões dos seres 

que o cercam do que efetivamente do contexto social mais amplo. 

 

Existem, também, diferenças de propósito entre os estudos, uma vez que este procurou 

medir a intensidade de cada dimensão na mente do estrategista, o que não foi objeto do estudo 

anterior. Ademais, também diferem pela composição amostral, uma vez que este se 

concentrou nos estrategistas da MPME nacional e o primeiro estudo envolveu altos 

executivos de grandes empresas. 

 

O que se pode perceber, é que, ao contrário do que indicam alguns estudos como o de 

Barros Neto (1998), Almeida (1994) e Escrivão Filho e Nakamura (1996), as MPMEs da 

amostra desta pesquisa mostram um movimento em direção ao formalismo e a coletividade na 

formação da estratégia.  

 

A intuição, embora presente, não é predominante, nem tampouco a razão pura é 

suficiente para a tomada das decisões estratégicas. 

 

A influência dos sistemas da qualidade como as normas da série ISO 9000, hoje muito 

comuns mesmo nas MPMEs, bem como os programas de apoio para gestão do SEBRAE, 

corroboram em parte este movimento do caráter formal e mesmo coletivista do estrategista, 

tanto na formação da estratégia quanto para o alinhamento estratégico da empresa. Estas 

normas cobram muito o formalismo e o planejamento em registros, o que reforça a 

importância que este fator encontrou na pesquisa. 

 

A figura 3, a seguir, faz uma representação gráfica do cérebro do estrategista brasileiro 

da MPME nacional. 
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Figura 3 - Ilustração figurativa do cérebro do estrategista brasileiro da MPME 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

É fundamental ressaltar que esta figura ilustrativa não representa – sob nenhuma hipótese – 

um modelo do ideal do cérebro do estrategista, muito menos uma “receita de bolo” de como 

formar um  gestor ideal quanto à forma de seu pensamento estratégico. Representa única e 

exclusivamente uma fotografia instantânea que reflete o resultado pontual desta pesquisa, com 

todas as limitações inerentes a ela. O que este estudo pode contribuir, através do uso da 

escala, é permitir a reprodução, em diferentes momentos, deste perfil, denotando eventuais 

tendências que o estrategista da MPME venha a estar apresentando na forma de elaboração de 

seu pensamento estratégico e que, de alguma forma, seja de útil em futuras pesquisas 

acadêmicas no campo da estratégia. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Esta pesquisa foi motivada em parte pelo fato de a despeito dos inúmeros trabalhos de 

pesquisa tratando do estrategista da micro, pequena e média empresa brasileira, não haver 

estudos mais profundos em termos capazes de identificar um perfil característico para o 

mesmo.  

 

Estudos disponíveis como os de Barros Neto (1998), Almeida (1994) e Escrivão Filho 

e Nakamura (1996) sempre indicaram que o gestor da pequena empresa, entre outras 

características, tinha certa aversão a controles burocráticos e tendia a tomar decisões com base 

intuitiva. Quase sempre se tratavam de estudos de caso, quando pequenas empresas permitiam 

que o pesquisador acompanhasse o dia a dia da empresa e verificasse evidências das 

características daquele gestor. 

 

O campo da estratégia no Brasil, segundo estudo de Bertero, Vasconcelos e Binder 

(2003), foi e é bastante influenciado pela liderança histórica dos Estados Unidos, e 

particularmente a perspectiva clássica – focada da maximização de resultados a partir de uma 

visão intencional – continua sendo a mais influente. Segundo estes autores, o impacto da obra 

de Michael Porter, um dos mais influentes autores em estratégia, ainda não chegou ao seu fim. 

 

O recente processo de globalização – indutor do aumento brutal de competitividade – 

se tornou um grande desafio, em especial à MPMEs. Boechat (2008) concluiu em pesquisa 

acerca da aplicação do planejamento estratégico em micro e pequenas empresas que  a 

mentalidade dos micro e pequenos empresários tende a mudar e que o planejamento 

estratégico em suas organizações será levado em consideração. 

 

O que esta pesquisa conclui na definição do perfil médio do estrategista brasileiro da 

MPME nacional é que este estrategista, com todas as limitações da pesquisa na concentração 

de empresas no Rio Grande do Sul, no número limitado a 70 respondentes e da metodologia, 

tem um caráter intuitivo que não é mais predominante nas tomadas de decisão, mas 

complementar. Ele parece ter a tendência de registrar suas intenções e planos, bem como de 

aceitar a participação de outras opiniões para tomada de decisão, apresentando um caráter 

coletivista acentuado. É importante mencionar que esta pesquisa não teve a preocupação de 
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evidenciar as práticas estratégicas, mas ainda assim seus resultados indicam uma tendência na 

formação do pensamento estratégico do estrategista. 

 

Seja pela exigência trazida pela competição, a forte influência da literatura de 

estratégia norte-americana nas escolas e universidades brasileiras, a introdução de sistemas de 

gestão da qualidade nas empresas brasileiras ou as ações constantes do SEBRAE no apoio às 

micros e pequenas empresas, o perfil do estrategista nacional das MPMEs parece estar em 

movimento.  

 

Outra importante conclusão – já salientada anteriormente – é que através dos 

resultados da análise fatorial das variáveis envolvidas – pudemos corroborar que as 

características dos estrategistas não se encontram numa continuum, mas em planos 

multidimensionais, como já mostrava a pesquisa de Vasconcelos (2002) na identificação de 

três dimensões da estratégia, igualmente através da análise fatorial. 

 

A contribuição maior desta pesquisa é, talvez, a possibilidade de permitir a verificação 

deste mesmo perfil em diferentes estudos e momentos  através do uso da escala do perfil do 

estrategista com a nova tipologia proposta, descrita em detalhes no item 4.5 desta dissertação. 

Além de extremamente simples, poderá certamente ser aperfeiçoada ou adaptada por 

pesquisadores para aplicações específicas de novas pesquisas. 

 

As oportunidades de aprofundamento desta e de novas pesquisas são amplas e 

importantes, pois permitirá que se conheça mais profundamente o pensar estratégico de 

nossos estrategistas e das possíveis influências que variáveis subjacentes aqui não analisadas 

venham a trazer para a compreensão deste processo. Um estudo que talvez contribua para a 

elaboração de um modelo completo que permita avaliar o processo de formulação da 

estratégia diante de inúmeras variáveis. Dentre estas relevantes oportunidades, podemos citar: 

 

a) avaliar o perfil do estrategista com segregação de porte da empresa, separando-

as em 3 categorias diferentes ao invés de considerá-las numa única (micro, 

pequena e média). Isto contribuiria para verificar as diferenças do processo de 

formação de estratégia de acordo com uma classificação mais específica do 

porte de empresa; 
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b) ampliar a amostra de estudo, tanto das regiões de origem das empresas quanto 

no aumento do tamanho da amostra. Isto traria a possibilidade de identificar 

diferenças culturais na formulação estratégica, além de, pelo uso de uma 

amostra maior, trazer maior consistência estatística; 

c) agregar outras metodologias para aprofundamento das informações recebidas. 

Desta forma, buscar-se-iam evidências da aplicação prática das afirmações 

respondidas, trazendo mais qualidade e fidedignidade às conclusões; 

d) realizar estudo semelhante para o estrategista da grande empresa, no intuito de 

ratificar as teorias em estratégia, normalmente focadas no estrategista de 

grandes corporações. Oportunidade de identificar diferenças do estrategista 

nacional quando comparado a seus pares atuantes em outros países; 

e) fazer o cruzamento dos resultados com dados relevantes, tais como a influência 

das normas ISO 9000, grau de escolaridade e idade do estrategista no processo 

de formulação da estratégia. Isto oportunizaria a geração de um modelo 

completo e complexo de entendimento da mente de nosso estrategista e a 

influência que este recebe de variáveis adjacentes. 

 

O importante é que, de alguma forma, estejamos sempre investigando e aprofundando 

as características destes gestores para que novos conhecimentos sejam gerados e tenham real 

utilidade às empresas brasileiras e à sociedade como um todo. 
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ANEXO A - SURVEY ELETRÔNICA 
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ANEXO B - NEWSLETTER CIC (CENTRO DAS INDÚSTRIAS DE 

CACHOEIRINHA) 

 

 

 
Fórum Legal - Dano Moral 
nas Relações de Trabalho 
Definição e caracterização de 
dano moral. 
Dano moral decorrente do 
contrato de trabalho. 
Prova do dano moral. 
Fixação da indenização. 
Prescrição do dano moral 
trabalhista. 
Dano moral e acidente de 
trabalho. 
 
Palestrante: Advogados da Vidal 
Falcão Advocacia Empresarial 
 
Inscrições (somente 
antecipadas):  
Associados do CIC ou Clientes da 
Vidal Falcão – 1 lata de leite em 
pó 
Demais inscritos – R$30,00  

22/10/2008 
Café da Manhã - 
Segurança em Máquinas e 
Equipamentos Similares 
Palestra com Aida Cristina 
Becker, Coordenadora do 
Programa Nacional de Prevenção 
de Acidentes em Máquinas e 
Equipamentos Similares. 
 
Inscrições Gratuitas para 
associados. 

29/10/2008 
Missão a Mercopar 
Saída do CIC - 11h  
Saída de Caxias - 19h30  
 
Inscrições até o dia 10/10/2008: 
Associados: R$10,00 
Não Associados: R$50,00 

 

  

 
  

Novidades 

CIC estuda a implantação de um PAM 

O Centro das Indústrias de Cachoeirinha - CIC - está desenvolvendo 
o projeto de implantação do Plano de Auxílio Mútuo do Distrito 
Industrial de Cachoeirinha.  
O PAM tem por finalidade a atuação, de forma conjunta, de seus 
integrantes, na resposta às emergências nas instalações das 
empresas associadas e respectiva área de atuação, 24 horas por dia, 
durante todos os dias da semana, mediante a utilização de unidade 
específica de atendimento a emergências, em conjunto com 
recursos humanos e materiais de cada empresa, colocados à 
disposição do PAM.  
A gestão do PAM ficará sob a responsabilidade do Centro das 
Indústrias de Cachoeirinha, que coordenará a aplicação dos recursos 
disponibilizados pelas cotas de participação das empresas.  
A estrutura proposta contará com uma equipe de bombeiros civis, 
uma ambulância e um caminhão de combate a incêndio alocados 
nas dependências do Centro das Indústrias de Cachoeirinha.  
Procure a Secretaria para mais informações. 

  

CIC auxilia em Pesquisa de Mestrado Executivo da 
FGV 

O Centro das Indústrias está apoiando o Programa de Mestrado 
Executivo da Fundação Getúlio Vargas, divulgando a Pesquisa do 
Perfil do Estrategista Brasileiro de Micro, Pequenas e Médias 
Empresas, com faturamento anual até no máximo de R$ 
60.000.000.  
Este estudo está sendo coordenado pelo diretor da Technopack, 
empresa associada ao CIC, Geraldo Sant´Anna Nunes. O objetivo 
é conhecer o modo de agir como estrategista. O estrategista aqui 
definido deve ser o proprietário atuante ou o executivo que 
ocupe cargo diretivo, podendo inclusive ter mais de um 
estrategista por empresa. 
Os primeiros 75 que participarem desta pesquisa, receberão 
gratuitamente um exemplar do livro "Construindo o plano 
estratégico", que tem co-autoria do diretor da Technopack. Para 
isso, os participantes devem preencher no formulário do link o 
nome da empresa e seu nome. Os exemplares estarão disponíveis 
no CIC a partir de 30/10/2008. 
Para responder basta entrar no link abaixo, preencher as 
respostas e clicar em "ENVIAR PESQUISA". Quando conclusa, você 
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Portões de Acesso ao CIC 
Dando continuidade às obras do 
pórtico de entrada do prédio 
do Centro das Indústrias, já 
começaram a ser feitos 
orçamentos para instalação dos 
portões. O objetivo é reforçar 
a segurança do prédio e seus 
usuários e aumentar a área de 
estacionamento. 

 

  

 
  

  
 
  
   

receberá - se desejar - um feedback do resultados.  
http://www.technopack.com.br/200809pseb/ 

   
  

FIERGS 

CIC recebe documentos sobre Meio Ambiente 

Por orientação do Coordenador do Conselho de Meio Ambiente - 
CODEMA, Sr. Torvaldo Marzolla Filho, o Centro das Indústrias 
recebeu o 2° Comunicado Técnico, Gestão 2008-2011, com os 
seguintes assuntos em destaque:  
 
* Missão Agro-ambiental à Itália - 13 a 20 de setembro de 2008;  
* MMA vai propor mais prazo para produtores se adequarem ao 
Decreto 6.514/08  
* Governadora assina Convênio para preservação da Bacia do Rio dos 
Sinos (30/09/5008);  
* Consulta Pública do plano Nacional sobre Mudança do Clima 
(PNMC); 
* Resolução CONAMA Nº 400/2008;  
* FIEMA Brasil 2008;  
* CNTL/SENAI - Curso para outubro e novembro de 2008;  
* Bolsa de Recicláveis;  
* Balcão Ambiental na FIERGS.  
Interessados em ter acesso aos documento deverão entrar em 
contato com a Secretaria do CIC. 
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