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RESUMO 

 

Este artigo tem como objetivo apresentar e discutir a estratégia como prática social e trazer a tona, 

como o processo de formação de estratégia pode ter contribuído com ela. Alguns autores podem ser 

citados para o engrandecimento dessa questão, como: Jarzabkowski, Mintzberg e Whittington. A 

estratégia como prática neste trabalho será vista como parte importante dentro do seu processo de 

formação. Uma vez que se pode afirmar que o processo de formação de estratégia tem seu 

aflorescimento bem tardio quando comparado aos estudos de outras ciências como economia e 

sociologia.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

Este estudo apresenta um ensaio teórico, sobre um campo de pesquisa essencial onde 

a prática da estratégia pode fazer importantes contribuições no campo do gerenciamento 

estratégico. O interesse fundamental está em fazer a estratégia como uma prática social, 

focada nos atores, considerando as atividades e as inter-relações, nos níveis da organização, 

limitado pelas atuais e históricas, buscando o sucesso das individuais. A unidade de análise é 

a prática, focada em processos contínuos, num contexto social e cultural, considerando o 

comportamento dos atores nas atividades, tendo a estratégia como uma atividade situada e 

com baixa capacidade de mudança. 

O objetivo deste artigo é analisar, através de uma revisão bibliográfica, práticas 

estratégicas na construção de estratégia como prática. Através desta pesquisa, verificamos e 

exploramos como as principais práticas estratégicas acontecem, e buscamos identificar os 

procedimentos operacionais formais nas direções. 

 



2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Segundo Jarzabkowski (2003), a teoria de atividade é essencialmente uma teoria de 

aprendizagem. Podem-se identificar práticas estratégicas como procedimentos operacionais 

formais, é possível captar não só o formal, mas também o modo habitual e social de agir 

através de qual a atividade estratégica é construída. A estratégia como uma atividade 

socialmente realizada, enquanto “fazer estratégia” compreende as ações, interações e as 

negociações de múltiplos atores e as situações práticas que eles se baseiam na realização das 

atividades. Neste estudo de estratégica como prática, inicialmente cabe elencar cinco pontos 

que devem ser abordados nos constantes desafios da investigação da estratégia como prática 

Jarzabkowski (2005).  

Os profissionais;  

a) A ligação entre praticantes e a práxis;  

b) A ligação entre a prática e os profissionais;  

c) As teorias da prática (que fornecem explicações conceituais das dinâmicas 

sociais envolvidas na realização da estratégia); 

d) As implicações metodológicas de diferentes abordagens teóricas.  

 

Estratégia como prática pode assim ser visto como parte de uma preocupação mais 

ampla para humanizar gestão e organização da investigação (Pettigrew et al., 2002; Weick, 

1979). 

Jarzabkowski (2003) demonstra em um dos seus artigos, um sistema de atividade 

composto por três componentes fundamentais de interação: o TMT (equipe da alta direção) 

como os principais intervenientes, as estruturas coletivas e as atividades práticas que realizam.  

Segundo Régner (2003) existe a improbabilidade dos atores, quadros cognitivos, 

linguagem e artefatos serem ignorados no desenvolvimento de uma visão estratégia dinâmica. 

Apesar de existirem inúmeros artigos falando sobre fundamentos de vantagem competitiva, 

são poucos os que tratam do dinamismo envolvido na construção, desenvolvimento e 

mudança dos ativos organizacionais. Segundo ele, é possível identificar vários itens que 

impactam no desenvolvimento de uma visão dinâmica da estratégia, como: configuração de 

atividades, relações sócio culturais, co-evolução, interações sociais, múltiplas regras 

estratégicas e lógicas da estratégia co-existentes, com objetivo de perceber a implicação 

destes na geração de valor no entendimento do processo dinâmico, através do qual os ativos 

únicos que a organização pode oferecer no desenvolvimento da vantagem competitiva. 



Cook e Brown (1999, p. 387) destacam que um estudo de micro estratégia pode estar 

localizado dentro do corpo crescente da investigação após a prática, que incide sobre o modo 

como as pessoas se envolvem em fazer o seu trabalho propriamente dito.  

Estudiosos em práticas estratégicas analisam a forma como as pessoas tendem a 

interagir com as características sociais e físicas no contexto das atividades quotidianas que 

constituem prática. O estudo das estratégias na prática, só recentemente começou a ser 

introduzido na literatura sobre estratégia como prática, onde se começa segundo Whittington a 

se levar a sério esses estrategistas e seus estudos (Whittington, 2002). 

Tavares, Amaral e Gonçalves (2003, p.2) argumentam que “a única certeza que se 

tem no Campo da Estratégia é que sua aplicação se dá no terreno da incerteza e é conseqüente 

da competitividade”. 

Whittington (2006) explica que não se sabe muito sobre o que os estrategistas fazem 

no dia-a-dia, para ele seria preciso descobrir quem faz a estratégia, como se faz e através do 

que. Existem duas questões a serem analisadas: as divergências ontológicas e epistemológicas 

(estratégia deliberada ou emergente, formal ou informal etc.) e se na prática os estudo que 

vêm sendo realizados são relevantes. Com a abordagem da estratégia como prática esses 

conflitos parecem ser atenuados. 

Whittington (2006) diz que a estratégia tem sido considerada o alcance de objetivos 

a longo-prazo, utilizando para isso modelos, normalmente limitados. Essa postura preocupa 

àqueles que a consideram como um estado da arte e não ciência. A idéia dos atores sociais 

desenvolvendo essa arte foi uma busca às ciências sociais, o que demonstra a falta de 

embasamento teórico na área da administração. 

Whittington (2006) diz que um processo de aprendizado pode ser o ponto principal 

da estratégia na prática, com isso a atenção deve ser voltada para a rotina dos estrategistas, 

pessoas comuns que realizam suas atividades na empresa e todos os elementos que os 

envolvem. 

Reconhecer que a estratégia é um processo que envolve pessoas, cultura, artefatos, 

competências, relações de poder que não se limita às organizações, modelos, quadrantes, 

razão, é um passo importante no estudo da administração. Saltar de um nível macro para um 

micro sugere priorizar pensamentos, atitudes e relações em detrimento das instituições e 

políticas, embora devam coexistir. A estratégia deve ser atribuída aos praticantes e não às 

organizações. Eles irão narrar seu cotidiano, interação, comunicação, sua forma de fazer as 

coisas, sem imposição preestabelecida de como fazer. Os pesquisadores acadêmicos precisam 

entender a lógica de analisar essa prática, que é diferente da utilizada antes, na visão 



acadêmica existe certa ordem e regras para demonstrar um fato que pode não ser eficiente 

nesse caso. 

 

Pode-se afirmar, portanto, que também se aplica ao Brasil as constatações feitas por 

Volberda (2004, p.32), 

 

“no sentido de que o campo da Estratégia está enfrentando 

momentos difíceis enquanto área de estudo e que é urgente o 

desenvolvimento de um pensamento próprio para ambientes 

hipercompetitivos. Mesmo valorizando o pluralismo 

paradigmático, este autor questiona o valor que a fragmentação 

possa agregar. Adicionalmente, ele acrescenta que o campo está 

além de um estágio classificatório, assim como, na sua visão, a 

fragmentação não se resolverá pela preferência por uma escola 

em detrimento de outra, mas pela síntese. Esta difere da 

integração na medida em que (a) baseia-se em teorias de diversas 

disciplinas, fazendo referência explícita a elas; (b) está 

relacionada a um conjunto de áreas problemáticas da gestão 

estratégica e (c) desenvolve ferramentas de solução de problemas 

a partir de um conjunto de teorias selecionadas”. 

 

De acordo com Costa e Silva (2002, p. 2) “estratégias são de forma ampla, 

entendidas como cursos de ação ou linhas-mestras, sejam gerais ou específicos, 

conscientemente concebidos para se lidar com uma situação”. É a administração estratégica 

que possibilita às empresas condições de determinar uma série de ações inter-relacionadas e 

coordenadas com o objetivo de se atingir metas, aproveitando de forma eficaz as 

oportunidades e ligando de uma maneira mais adequada com os riscos (SALAZAR; 

DORNELAS, 2003). 

Rebelo e Erdmann (2003) apontam que as várias concepções de estratégia buscam a 

definição de ações futuras, baseando-se em dados do passado e projeção de cenários. Nesse  

mapeamento são construídas estratégias pretendidas e estratégias realizadas. Neste sentido, 

Mintzberg e McHugh (1985) sugerem uma tipologia que trata da relação entre estratégias 

realizadas e não-realizadas. A consecução de estratégias e sua operacionalização, nesse 



raciocínio, basear-se-iam em uma estruturação, objetiva, de alternativas consideradas viáveis 

para a empresa, do ponto de vista racional.   

Todavia, como Simon (1997) coloca a capacidade humana para a tomada de decisão 

racional é limitada. Seria necessário ter acesso a todas as informações relacionadas a cada 

alternativa, bem como a cada um de seus possíveis desdobramentos, para que houvesse uma 

capacidade efetiva de decisão racional, algo inviável do ponto de vista do tempo e da 

funcionalidade organizacional. Nesse sentido, a estratégia não pode ser simplesmente 

retratada como um processo deliberado, consciente, racional e lógico, enfatizando a separação 

entre o pensar e o agir, entre planejar e executar.  

 

               Já Rebelo e Erdmann (2003) afirmam que de fato, não é assim que ocorre. Na 

prática, não há separação dos processos de planejamento dos de execução, e tampouco uma 

lógica que ignore as emergências e que hierarquize as decisões de acordo com a missão 

organizacional. Em síntese, há muito menos racionalidade na formulação e implementação de 

estratégias do que gostariam os estrategistas racionalistas. 

Para suprir esta considerável lacuna na visão racional da estratégia, uma alternativa 

que tem se mostrado viável é a associação entre estratégia e cognição. Nessa linha, as 

estratégias de uma organização se assemelhariam a construções, baseadas nas capacidades 

cognitivas dos atores organizacionais de, ativamente, estabelecerem as formas de gestão da 

empresa para fazer frente aos desafios ambientais. Na perspectiva cognitiva, estratégia 

significa que as representações do grupo de dirigentes do alto escalão orientam o 

comportamento das demais pessoas, bem como a ação da empresa. Esta adoção do 

comportamento dos estrategistas acontece mesmo quando suas representações são 

compartilhadas ou impostas aos demais membros de outros níveis organizacionais 

(MINTZBERG, 1991). Este compartilhamento é peça importante no alcance da legitimidade 

institucional, porque amplia a noção de ambiente utilizada na abordagem estratégica, 

trabalhando-o como algo que pode ser potencialmente controlado (visão racional), mas 

também como uma fonte de ameaças e de mudanças constantes (visão situacional), que se 

pode tentar prever ou agir mediante a cognição dos empregados (MIGLIATO; ESCRIVÃO 

FILHO, 2003; ALMEIDA, 2001).  

O monitoramento ambiental, conforme Cancellier et al. (2005), atualmente é o 

principal eixo das discussões em torno da formulação de estratégia, muito em virtude da 

perspectiva de aprendizagem implícita no relacionamento com o contexto. As organizações 

que, em suas concepções e atividades, mais forem capazes de ‘ler’ o que se passa fora de suas 



fronteiras e aprender com isso, antecipando-se e obtendo vantagens para o negócio, tendem a 

obter maior nível de sucesso. Este prisma de análise permite que se considere, já que pode 

haver diferentes tipos de relação da empresa com seu ambiente, a existência de distintos 

conceitos e aplicações de estratégia. As diferenças entre as organizações se dão na maneira de 

interpretação do ambiente externo. Algumas correntes acreditam que a empresa pode dominá-

lo, ao passo que outras, que seu papel é apenas reativo, devendo apenas a ele se submeter.  

Rebelo e Erdmann (2003) são enfáticos quanto à ênfase que deve ser dada às forças 

ambientais. Eles afirmam que as mudanças intensas e constantes fazem com que as empresas 

busquem sua sobrevivência, aspirando a prever o futuro por meio da análise do ambiente – o 

que implica a migração do modelo de gestão baseado no comando/controle para um mais 

flexível, adaptável, com interfaces com a aprendizagem organizacional. Sette (1999) 

corrobora esta posição, defendendo que devido à dinamicidade do ambiente empresarial, a 

empresa deve possuir uma estrutura bastante flexível para se ajustar às mudanças necessárias 

para sua sobrevivência.   

Considerando a complexidade do ambiente em que as organizações estão inseridas, e 

a consciência de que os fatos e os acontecimentos da vida real se encontram relacionados 

numa “teia” de difícil desmembramento, é importante estudar como as organizações 

percebem a instabilidade ambiental. E, assim, entender de que forma reagem na elaboração de 

seu processo de formação de estratégias para enfrentamento da turbulência. E ainda nesse 

ínterim conhecer qual o espaço efetivo aberto pela organização para a aprendizagem e para a 

imensão subjetiva do sujeito, advinda com e das interações dos participantes do processo.  

 A essa respeito, Gimenez, Hayashi Junior e Grave (2003) ponderam que não se 

pode desconsiderar que a construção cognitiva do ambiente se viabiliza por meio de opções 

organizacionais relacionadas a diversas dimensões da organização. Assim, atuar em um 

mercado em detrimento de outro, ou adotar uma dada tecnologia é uma escolha deliberada dos 

gestores da organização, o que implica a configuração de respostas para lidar com o quadro 

para o qual tais ações são estruturadas. Isso significa, conforme Machado-da-Silva, Fonseca e 

Fernandes (1999), que as ações organizacionais são orientadas pelo contexto ambiental de 

referência na interpretação da situação realizada pelo grupo de dirigentes da organização. É 

por meio desta “leitura” de demandas que a organização se estrutura e define suas estratégias 

de ação, visando a atender aos seus interesses (MACHADO-DA-SILVA; FONSECA, 1993).  

  



2.1 ABORDAGENS ESTRATÉGICAS ALTERNATIVAS  

  

Os argumentos anteriores evidenciam que, embora haja uma freqüente alusão ao 

caráter racional da estratégia pelo mainstream, novas frentes têm sido abertas neste campo do 

conhecimento, enfatizando possibilidades de concepção e formulação a partir de outros 

elementos, como a cognição, por exemplo, o que só enriquece suas possibilidades analíticas.  

Nesse sentido, as alternativas de pesquisa em estratégia no Brasil, como colocam 

Bandeira-de-Mello e Cunha (2003), têm enveredado por paradigmas distintos do positivismo, 

caracterizando-se, em alguns casos, como estruturalistas, interprecionistas ou humanistas.  

Portanto, toda estratégia ocorre por causa do homem, e não à sua revelia, o que faz 

com que as formulações estratégicas, independente de seu conteúdo e ferramentas, sejam 

apenas meios à disposição dos estrategistas. Precisamente porque o conhecimento que 

constroem a respeito da realidade é permeado por dimensões valorativas, os estrategistas 

precisam de mecanismos que confiram bases mais consistentes para argumentos que serão, 

inevitavelmente, permeados por aspectos que destoam do ideal da objetividade positivista.  

 Assim, no que tange à estratégia, apontam-se os limites da racionalidade à medida 

que se consideram outras possibilidades de conceber o ambiente organizacional, suas relações 

e suas perspectivas de entendimento. Quando se considera que a estratégia se trata de algo 

mais complexo do que apenas a formulação antecipada de cenários e de respostas a estes 

cenários, introduzindo elementos humanos no constructo, abre-se um caminho promissor, que 

indica a influência de inúmeros elementos na organização – e, assim, na sua concepção.  

 Em um quadro dinâmico e fluido como o atual, parece plausível pensar em uma 

visão de estratégia que se paute menos por um fictício formalismo focado em resultados 

definidos antecipadamente e mais em noções que partam de elementos sociais, mais ajustáveis 

e flexíveis, tal como o mundo dos negócios. Daí a incorporação de elementos não objetivos, 

que possibilitam o aprendizado como meio de lidar com as contingências cotidianas. 

Conforme Rebelo e Erdmann (2003, p.1) “essa nova ótica, sem exclusão de outras, destaca o 

ser humano na condição de agente da transformação; um ser humano que aprende e 

transforma; compreendido em sua totalidade e não mais um ser fragmentado e parcializado”.  

Note-se esta perspectiva coloca em xeque a visão estrita de racionalidade 

organizacional, uma vez que não parte de uma definição racional sobre o que é melhor para a 

empresa, mas a partir dos formuladores da estratégia. A concepção estratégica passaria, em si, 

de um jogo fortemente permeado por elementos políticos, no qual a coalização dominante 



estabeleceria a visão estratégica da organização a partir de uma percepção de cenários e 

ferramentas ancorados em posições sociais. Como Nogueira e Nogueira (2002, p.22) colocam, 

quer se considere isso ou não, a construção social da estratégia perpassa o processo, pois: 

Como Carrieri et al. (2008, p.1), sustentam, “não existe no fazer organizacional 

sujeitos agindo descolados do seu cotidiano das estruturas sociais ou determinações dessas 

últimas ações dos primeiros”.  

 A pluralidade de racionalidades daí decorrentes povoa o ambiente da organização 

de possibilidades de leitura e de interpretação estratégica sobre o meio organizacional, o que 

leva a que se percebam, inúmeras estratégias individuais simultâneas sendo levadas a cabo 

ainda que não contribuam diretamente para a organização e seus propósitos. Não se trata de 

algo deliberado por parte dos indivíduos e tampouco estimulado ou tolerado pelos dirigentes, 

mas práticas efetivamente sociais que se desenrolam mesmo à revelia da consciência dos 

envolvidos, algo que ocorre na organização simplesmente porque é uma prática social 

corrente, e não se pode por em suspenso a dinâmica social da empresa, ainda que esquemas 

racionais tentem fazê-lo.  

 Ao ser colocada em foco uma discussão sobre as relações entre a teoria do campo 

social e a estratégia, destaca-se que há muito de não-racionalidade (do ponto de vista 

organizacional) na formulação estratégica, uma vez que os indivíduos podem se valer de 

esquemas conceituais e cognitivos que estão além de qualquer perspectiva alinhada com o que 

é interessante para o negócio.  

 Não significa que as organizações lidem com potenciais sabotadores, que 

romanticamente invoquem seu passado para decidir com base em uma racionalidade que 

necessariamente menospreze o que é importante para a empresa; mas que não se pode negar 

que há um intenso fluxo social nas organizações e que não pode ser ignorado, ainda que 

esquemas racionalistas compreensivelmente tentem conferir certo nível de tranqüilidade aos 

estrategistas ao tornarem exato e preciso o horizonte e as ações da organização para se ajustar 

a ele.  

O que parece saltar aos olhos é a necessidade de desconstruir o mito da 

racionalidade na formulação de estratégias organizacionais. Os indivíduos levam consigo, 

mesmo que não o percebam, significativas influências sociais, o que muitas vezes explica 

determinadas ações profissionais, inclusive no nível estratégico. A estratégia, como qualquer 

prática organizacional, está sujeita às mesmas interferências sociais e políticas que outras 

ações humanas, sendo composta, necessariamente, por mais elementos sociais do que se 

poderia supor a julgar pelos enunciados estritos de racionalidade empresarial que comumente 



presencia-se. Reconhecer tal aspecto constitui um avanço na compreensão de uma visão mais 

madura e completa da estratégia e de seus desdobramentos na organização. Sabe-se que 

poucos autores têm focado na estratégia como pratica, pois ainda é um campo a ser 

desvendado e aos poucos têm surgido materiais a respeito da temática. 

 

 

3 METODO DA PESQUISA 

 

A escolha metodológica de uma pesquisa depende de seu referencial teórico, bem 

como de seus objetivos. Dada a natureza deste trabalho, considerou-se a pesquisa qualitativa 

descritiva como a mais adequada para a investigação do problema em questão. Sabe-se que a 

pesquisa qualitativa tem suas limitações, devido justamente a sua estrutura. 

O principal objetivo deste trabalho está em analisar a estratégia como uma prática 

social, focada no atores, considerando as atividades e as inter-relações com os níveis da 

organização, limitado pelas práticas atuais e históricas, buscando o sucesso individual. A 

unidade de análise é a prática, focada em processos contínuos, num contexto social e cultural, 

considerando o comportamento dos atores nas atividades, tendo a estratégia como uma 

atividade situada e com baixa capacidade de mudança. 

Whittington (2002) e Pettigrew (1990 e 1992) sugerem, ainda, que se realizem 

estudos longitudinais, assim como enfatizam que esta perspectiva integra uma ampla gama de 

modelos de pesquisa em administração, cabendo destacar os estudos sobre cultura 

organizacional, teoria institucional e história empresarial, além das tradicionais abordagens 

utilizadas nos estudos de estratégia, vista como conteúdo ou como processo. 

Entretanto, apesar dos apelos de pesquisadores como Samra-Fredericks (2003, 

p.167) no sentido de se “utilizar métodos inovadores e multidisciplinares para o estudo das 

práticas cotidianas”, Chia e Mackay (2006, p.05) afirmam que os estudos sob a rubrica da 

“Estratégia como Prática”, com algumas exceções, não romperam com os comprometimentos 

filosóficos, metodológicos e com as unidades de análise das pesquisas tradicionais sobre 

processo estratégico. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

             A perspectiva da “Estratégia como Prática” ainda não propôs um modelo teórico 

totalmente estruturado, assim como ainda não foram realizadas muitas pesquisas empíricas, 

principalmente em função da quantidade de dados necessária, da forma de obtê-los, além da 

dificuldade de acesso aos mesmos (RECKWITZ, 2002, entre outros). Trata-se, portanto, de 



um paradigma em construção, mas que tem encontrado respaldo em prestigiados jornais, 

revistas e congressos internacionais, principalmente na Europa. 

As pesquisas dentro da abordagem da “Estratégia como Prática”, na maioria das 

vezes, buscam compreender como ação e estruturas se articulam no processo de constituição 

da estratégia, além de procurarem evidenciar onde e como as atividades de “fazer estratégia” 

acontecem, quem as realiza, quais as competências necessárias para exercê-las e como foram 

adquiridas. Para tanto, sugere-se que se realizem pesquisas qualitativas de caráter explicativo, 

utilizando, de forma conjugada, diferentes estratégias de teorização a partir de dados, assim 

como sejam utilizadas várias técnicas de coleta e tratamento de dados. 

Neste ensaio trabalhou-se com o objetivo de situar a discussão sobre estratégia 

organizacional no campo social. Discutiu-se que, face às limitações constitutivas da escola 

racionalista em estratégia, outras possibilidades de leitura são não apenas desejadas, como 

necessárias para a compreensão do que se passa, de fato, na organização em termos de 

concepções e práticas.  

Concluindo, pode-se firmar que a abordagem da “Estratégia como Prática” vem se 

configurando como uma proposta de síntese no Campo dos Estudos sobre Estratégia, 

cabendo, portanto, a cada pesquisador a decisão de identificar-se ou não com esta perspectiva 

que está se tornando uma tendência dominante. 
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