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RESUMO 

Este estudo tem como objetivo analisar como ocorre a estratégia na prática (implementação da 

estratégia) quando a organização adota um processo de formação da estratégia deliberada, 

considerando a ação do middle manager neste processo. Nesta última década o foco dos 

estudos em estratégia tem sido colocado nas investigações sobre processo, na estratégia como 

prática (JARZABKOWSKI, 2003, 2005; BALOGUN, HUFF, JOHNSON, 2003; JOHNSON, 

MELIN e WHITTINGTON, 2003; JARZABKOWSKI, BALOGUN e SEIDL, 2007). Para os 

referidos autores, os resultados estratégicos são encontrados nos processos e práticas que 

constituem o dia-a-dia das atividades organizacionais. A investigação sobre estratégia como 

prática propicia uma nova forma de considerar ou compreender como a estratégia é realizada. 

Segundo Jarzabkowski et al. (2007) esta definição propõe que a estratégia implantada de cima 

para baixo já não é suficiente e que todos os atores da organização estão envolvidos na 

implantação das estratégias. Estes estudos pretendem explicar a estratégia como uma 

atividade social, considerando que a estratégia não é algo que a organização possui, mas sim 

algo que seus membros realizam. São nas rotinas idiossincráticas e comportamentos das 

pessoas que se encontram mais frequentemente as vantagens estratégicas (BALOGUN et al., 

2003). Assim, Andersen (2000) acredita que as estratégias podem formar-se nos distintos 

níveis organizacionais, ou seja, este processo pode ser tanto top-down (deliberado) como 

bottom-up (emergente), dependendo da necessidade da organização para fazer frente às 

inconstâncias do ambiente, conduzindo a um processo integrador de formação da estratégia 

(middle-up-down). Por outro lado estão os estudos sobre o papel dos praticantes da estratégia, 

dentre os quais se destaca a tipologia de Floyd e Wooldridge (1992) quando analisam o perfil 

do middle manager no processo de formação da estratégia. Assim, as questões de pesquisa 

que se busca responder com este estudo são: Q1) Como é caracterizada a estratégia deliberada 

na organização? Q2) Como são caracterizadas as atividades práticas que implementam a 

estratégia deliberada? Q3) Como está caracterizado o perfil do middle manager seguindo a 

tipologia de Floyd e Wooldridge (1992) na organização? Estabeleceram-se como proposições 

teóricas que: P1 - A estratégia deliberada é caracterizada por um processo top-down de 

tomada de decisão seguindo o modelo de estratégia planejada de Mintzberg e Waters (1985). 

P2 - As atividades práticas que implementam a estratégia deliberada são pertencentes ao 

contexto formal e incluem normas e expectativas de comportamento, episódios estratégicos e 

rotinas ostensivas seguindo o conceito de praxis e práticas de Jarzabkowski, Balogun e Seidl 

(2007). P3 - O middle manager exerce o papel de facilitador da adaptação, implementador da 

estratégia, sintetizador das informações e defensor de alternativas seguindo o modelo de 

Floyd e Wooldridge (1992). Para o alcance do objetivo proposto foi adotada a metodologia 

qualitativa (YIN, 2005), por meio do estudo de um único caso (EISENHARDT, 1989), no 

qual se busca conhecer as práticas estratégicas em uma grande companhia têxtil localizada na 

cidade de Blumenau, sul do Brasil. A partir da análise das entrevistas, da observação direta e 

da análise de documentos se encontrou que, por mais deliberadas que sejam as estratégias de 

uma organização, a estratégia na prática se desenvolve a través da participação ativa, 

decorrente do envolvimento de diversos atores que possuem comportamentos, características 

e visões diferentes e que interferem ou influenciam na estratégia deliberada pela alta direção.  

Por meio do fluxo de atividades, das práticas e dos atores organizacionais articulados pelo 

middle manager, se obteve um melhor entendimento da strategizing presente na empresa 

estudada. 

 

Palavras-chave: Estratégia como prática. Middle manager. Estratégia Deliberada. 

Strategizing. 

 



 

 

ABSTRACT 

This study aims to analyze how the strategy as practice occurs (strategy implementation) 

when the organization adopts deliberate strategy formation process, considering the action of 

middle manager in this process. In the last decade the focus of studies in strategy has been put 

in the research of process, in the strategy as practice (JARZABKOWSKI, 2003, 2005, 

BALOGUN, HUFF, JOHNSON, 2003; JOHNSON, MELIN and WHITTINGTON 2003; 

JARZABKOWSKI, BALOGUN and SEIDL, 2007). For these authors, the results are found 

in strategic processes and practices that constitute the day-to-day organizational activities. 

Research on strategy as practice provides a new way to consider or understand how the 

strategy is carried out. According to Jarzabkowski et al. (2007) this definition suggests that 

strategy implemented from top-down is not enough and that all stakeholders of the 

organization are involved in the implementation of strategies. These studies intend to explain 

strategy as a social activity, whereas the strategy is not something the organization has but 

something that its members perform. Strategic advantages are often found in the idiosyncratic 

routines and people behaviors (BALOGUN et al., 2003). Thus, Andersen (2000) believes that 

strategies can be formed in different organizational levels, i.e., this process can be either top-

down (deliberately) as bottom-up (emergent), depending on the needs of the organization to 

cope with environment dynamism, leading to an integrative strategy formation process 

(Middle-up-down). Additionally, there are the studies about the role of strategy practitioners, 

among those can be highlighted Floyd e Wooldridge (1992) analysis of middle manager roles 

and characteristics in the strategy formation process. Hence, research questions that this study 

seeks to answer are: Q1) How is deliberate strategy characterized in the organization? Q2) 

How are practical activities that implement deliberate strategy characterized? Q3) How is 

middle manager profile characterized, following Floyd and Wooldridge (1992) typology? As 

theoretical propositions, it was established that: P1 - A deliberate strategy is characterized by 

top-down decision-making process following planned strategy model of Mintzberg and 

Waters (1985). P2 - The practical activities that implement the deliberate strategy are owned 

by the institutional context and include standards and expectations for behavior, and strategic 

routines overt episodes following the concept of praxis and practices, Jarzabkowski, Balogun 

and Seidl (2007). P3 - Middle manager plays the role of facilitator, implementer of deliberate 

strategy, synthesing information and defender of alternatives according to Floyd and 

Wooldridge (1992) Model. To achieve the proposed objective qualitative methodology was 

adopted (Yin, 2005), by studying a single case (Eisenhardt, 1989), which seeks to know the 

strategy and practice in a large textile company located in Blumenau, Southern Brazil. From 

the analysis of interviews, documents and direct observation was found that even being 

deliberated strategies of organization, strategy-as-practice develops through active 

participation, due to the involvement of several actors who possess behaviors and 

characteristics different views and that interfere or influence the deliberate strategy. Through 

the flow of activities, practices and organizational actors articulated by the middle manager, 

was obtained a better understanding of strategizing, proving that the strategy as practice is 

present in the studied company. 

 

Keywords: Strategy as practice. Strategizing. Middle manager. Deliberate strategy.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

A agilidade, a velocidade, o dinamismo em que se encontra o ambiente 

organizacional faz com que o processo estratégico requeira a participação de todos os níveis 

hierárquicos, forçando a evolução da perspectiva top-down, deliberada de tomada de decisão e 

formação da estratégia para uma perspectiva bottom-up (NONAKA, 1988) ou mais 

emergente, considerada desde a ótica microorganizacional. Assim, esta evolução proporciona 

uma nova ênfase, aquela posta no processo ou na perspectiva middle-up-down, ou processo 

integrador de formação da estratégia (ANDERSEN, 2000 e 2004). 

Por outro lado, os estudos de Floyd e Wooldridge (1992 e 2000); Wooldridge e 

Floyd (1990); Floyd e Lane, (2000); Balogun et al. (2003) abordam a questão da participação 

do nível gerencial ou tático neste processo. O middle manager aparece como ator principal na 

articulação do processo estratégico organizacional, sendo considerado como o elemento chave 

para o ajuste estratégico, participando da formulação e implementação da estratégia. 

Seguindo esta mesma linha de raciocínio encontra-se a perspectiva da estratégia 

como prática (JARZABKOWSKI, 2003, 2004, 2005 a e b, 2008; JARZABKOWSKI, 

FENTON, 2006; JARZABKOWSKI, et al, 2007; JARZABKOWSKI e SPEE, 2009; 

JOHNSON, MELIN e WHITTINGTON, 2003; WHITTINGTON, 2006), em que a 

organização existe devido às atividades e práticas dos atores que interagem entre si 

(SCHATZKI, 2005; WHITTINGTON, MOLLOY, MAYER, e SMITH, 2006). Esta 

perspectiva da estratégia como prática (strategy-as-practice) vem adquirindo força dentro dos 

estudos da estratégia como processo, a qual considera que a estratégia está presente no 

cotidiano das organizações (WHITTINGTON, 2006; ROULEAU, 2005; JARZABKOWSKI, 

2003 e 2008). Estes autores estão focando as questões microorganizacionais, as estratégias do 

dia-a-dia, as atividades realizadas pelos empregados e estão dando destaque a atuação do 
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nível médio gerencial (middle management) que executa a tarefa de controlar a equipe e 

coordenar as pessoas para a realização e implementação das estratégias. 

Assim, este estudo descreve a relação entre a estratégia como prática e o papel do 

middle manager como articulador deste processo. São estudadas as micro práticas 

desenvolvidas pelas pessoas no seu cotidiano, no dia-a-dia da organização (seguindo o apelo 

da Strategic Managent Review a respeito da necessidade de mais estudos sobre o processo de 

formação da estratégia e como este ocorre no nível microorganizacional); assim como a 

atuação do middle manager e seu envolvimento com o processo de tomada de decisão com 

uma perspectiva prática das estratégias da organização. O termo middle manager ou middle 

management será usado no decorrer deste estudo sempre e quando se fizer referência ao nível 

médio gerencial, que pode ser: o gerente, o coordenador, o supervisor, chefe de setor ou de 

departamento, entre outros, que não representem a alta direção (top management). 

Pode-se perceber, à medida que se aproxima das práticas, que a estratégia não é um 

atributo das organizações, algo que se possa dizer que as organizações têm, mas constitui uma 

atividade desenvolvida pelas pessoas, algo que elas fazem (JOHNSON et al. 2003 e 

JOHNSON, LANGLEY, MELIN, WHITTINGTON, 2007). Os pesquisadores da abordagem 

da estratégia como prática estudam as pessoas no contexto organizacional, as atividades 

rotineiras ou não, atividades realizadas por elas. Segundo Jarzabkowski (2004) faz parte da 

gama de estudos dos pesquisadores a interação social, o cotidiano dos membros da 

organização de construção, implementação e controle estratégico. 

 

1.1 PROBLEMA DE PESQUISA 

 

Considerando os processos de mudanças vivenciados continuamente pelas 

organizações, a agilidade passa a ser um ponto estratégico, sendo que não há mais tempo para 
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se sucumbir a lentidão das organizações burocráticas, é preciso velocidade nas ações 

estratégicas.  

Esta agilidade requer a participação dos diferentes níveis organizacionais no 

processo de tomada de decisão, que não pode esperar que a informação “suba” para os níveis 

tradicionalmente responsáveis pelo processo decisório, requerendo muitas vezes, que a 

decisão seja emergente, na hora da realização da prática ou de determinada atividade do dia-a-

dia da organização. 

Assim, de um lado têm-se a corrente da estratégia que não pode ser mais somente de 

cima para baixo (top-down), racional, autocrática, deliberada (ANSOFF, 1965) ou de baixo 

para cima (bottom-up), participativa, flexível, emergente, (MINTZBERG e WATERS, 1985), 

mas sim de ambos os lados (ANDERSEN, 2000, 2004). Um modelo integrador de formação 

da estratégia parece ser o mais indicado para que a organização atinja os objetivos propostos 

de forma ágil. 

Desta forma, é preciso considerar a corrente da evolução dos estudos da estratégia 

que conduzem para a questão da estratégia como prática, destacando que nos processos e nas 

práticas que constituem o dia-a-dia das atividades organizacionais são encontrados os 

resultados estratégicos (JARZABKOWSKI, 2003, 2004, 2005 a e b, 2008, 

JARZABKOWSKI, FENTON, 2006; JARZABKOWSKI, et al. 2007; JARZABKOWSKI e 

SPEE, 2009; JOHNSON, MELIN e WHITTINGTON, 2003; WHITTINGTON, 2006). Dentro 

desta corrente encontram-se ainda os estudos do papel do middle manager no processo de 

formação da estratégia (FLOYD e WOOLDRIDGE, 1992 e 2000), indicando que é preciso 

estudar o perfil que este nível hierárquico realmente desempenha dentro das organizações.  

Como já foi dito, a estratégia como prática parece acontecer em organizações que 

desenvolvem a estratégia emergente, com mais espaço para a participação, que têm maior 

flexibilidade no processo de tomada de decisão. Dentro desta concepção, aparece o 
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“praticante” da estratégia, o qual pode ser caracterizado na figura do middle manager, que 

exerce diferentes papéis, segundo a tipologia de Floyd e Wooldridge (1992), de defensor das 

alternativas, sintetizador da informação, facilitador e implementador da estratégia. 

No entanto, surge uma situação que precisa ser cuidadosamente analisada, a qual 

ocorre quando as organizações apresentam um processo de formação da estratégia deliberada 

e ao mesmo tempo precisam fazer frente a agilidade requerida pelo mercado, deixando em 

aberto o questionamento referente a como que este processo ocorre nas organizações.    

Para se estudar um processo de formação da estratégia deliberada buscou-se uma 

organização com esta característica e, atendendo os critérios de seleção que serão 

apresentados no capítulo da metodologia, selecionou-se uma indústria de grande porte do 

setor têxtil de Blumenau – SC como objeto deste estudo. 

Assim, buscando-se investigar o campo da estratégia, o qual passa por uma evolução 

marcante pelos estudos sobre processo estratégico, principalmente na última década 

(JOHNSON, et al, 2003; WHITTINGTON, 2006; JARZABKOWSKI, 2003, 2004, 2005 a e 

b, 2008, JARZABKOWSKI, FENTON, 2006; JARZABKOWSKI, et al, 2007; 

JARZABKOWSKI e SPEE, 2009), mais especificamente, “como a estratégia se forma 

(formulação e implementação)” considerando o que ocorre dentro da organização quando a 

estratégia passa a ser articulada por diferentes atores que não pertencem à alta direção e qual o 

verdadeiro papel destes atores. 

Define-se, portanto, o problema central de pesquisa como: Como ocorre a 

estratégia na prática (implementação das práticas da estratégia) quando a organização 

adota um processo de formação da estratégia deliberada, considerando o perfil do 

middle manager neste processo? 
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1.2 QUESTÃO DE PESQUISA 

 

As questões de pesquisa que norteiam este estudo são as seguintes: 

Q1) Como é caracterizada a estratégia deliberada na organização? 

Q2) Como são caracterizadas as atividades práticas que implementam a estratégia 

deliberada? 

Q3) Como está caracterizado o perfil do middle manager seguindo a tipologia de 

Floyd e Wooldridge (1992) na organização? 

 

1.3 OBJETIVOS 

 

Nesta seção apresenta-se o objetivo geral que guia esta pesquisa, bem como os 

objetivos específicos que constituem o desdobramento do objetivo geral. 

 

1.3.1 Objetivo geral 

Analisar como ocorre a estratégia na prática (implementação da estratégia) quando a 

organização adota um processo de formação da estratégia deliberada, considerando a ação do 

middle manager neste processo. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

a) caracterizar o processo da estratégia deliberada; 

b) identificar as atividades práticas que caracterizam a implementação da estratégia; 

c) analisar o perfil do middle manager seguindo a tipologia de Floyd e Wooldridge 

(1992). 
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1.4 PRESSUPOSTOS 

 

A estratégia deliberada é caracterizada por um processo top-down de tomada de 

decisão seguindo o modelo de estratégia planejada de Mintzberg e Waters (1985). As 

atividades práticas que implementam a estratégia deliberada incluem normas e expectativas de 

comportamento, episódios estratégicos e rotinas ostensivas seguindo o conceito de praxis e 

práticas de Jarzabkowski et al (2007). O middle manager exerce o papel de facilitador da 

adaptação, implementador da estratégia, sintetizador das informações e defensor de 

alternativas (FLOYD e WOOLDRIDGE, 1992). 

Considerando a perspectiva da estratégia como prática parece fundamental o papel 

do middle manager como articulador das práticas estratégicas, defendendo alternativas; 

sintetizando a informação; facilitando a adaptação e implementando efetivamente a estratégia 

deliberada. 

Neste contexto o middle manager é a peça chave, o facilitador da implementação da 

estratégia na prática.  

 

1.5  JUSTIFICATIVA PARA ESTUDO DO TEMA 

 

Esta pesquisa torna-se relevante na medida em que pretende contribuir para a 

produção de conhecimento sobre a estratégia como prática, analisando o perfil do middle 

manager, e para melhor compreensão do papel do mesmo na formação da estratégia 

organizacional. A luz da estratégia este trabalho é importante para análise dos processos de 

formação da estratégia, analisando a ação e a articulação do middle manager no processo. 

A estratégia organizacional está passando por uma nova fase, pesquisas de 

Whittington (1996); Jarzabkowski (de 2003 à 2008); Jarzabkowski e Spee (2009) começam a 
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focar a estratégia com um olhar social, com uma abordagem prática, que analisa o cotidiano 

das atividades organizacionais.  

Considerando a perspectiva da estratégia como prática os principais congressos 

mundiais começam a focar, a abrir espaço para pesquisas com a abordagem da prática, em 

alguns casos até mesmo sites (http://www.strategy-as-practice.org) são criados em parceria 

com pesquisadores e revistas científicas (journals), para que se possa discutir, trocar 

informações sobre a estratégia como prática. 

Interessadas em pesquisas nesta área, a Strategic Management Society (SMS) lançou 

em 2009, uma conferência especial na Finlândia. A SMS reúne acadêmicos, empresários e 

políticos para discutir as diferentes perspectivas da estratégia.  

O mundo econômico está evoluindo rapidamente, forçando a necessidade da 

compreensão das decisões estratégicas, como as estratégias surgem em uma organização, na 

prática, quem se envolve em processos de estratégia e como as estratégias se transformam ao 

longo do tempo (SMS, 2009). 

A European Academy of Management (EURAM 2009), com o tema “Estratégia como 

prática: novas abordagens metodológicas e desafios” mostra-se preocupada com a 

metodologia adotada para elaborações das pesquisas com abordagem prática. Os 

pesquisadores têm usado análise de discurso, etnografia, análise de conversação (narrativa), 

métodos biográficos, diários, método de observação, pesquisas de estudo de caso longitudinal, 

entre outros (EURAM, 2009). A EURAM estimula os pesquisadores a elaborarem pesquisas 

explorando estes métodos nos estudos da estratégia como prática. 

Assim, podemos destacar que o estudo da abordagem da estratégia na prática está em 

desenvolvimento. Vale dizer que, atualmente, este assunto se constitui em tema de interesse 

em diversos eventos internacionais, como o EURAM 2009, na Itália, ou SMS 2009, na 

Finlândia, EURAM 2010 em Barcelona ou, ainda, o chamado para o EGOS 2011 (European 

http://www.strategy-as-practice.org/
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Group of Organization Studies), com uma área temática especifica sobre “strategizing”. 

Estes eventos, ao que tudo indica, estão em busca de estudos que ajudem a entender melhor a 

estratégia na prática, principalmente como esta ocorre no contexto da micro-estratégia. Da 

mesma forma, estes eventos têm interesse na discussão e reflexões sobre o cunho 

epistemológico ou metodológico do fazer científico nesta temática da estratégia na prática. 

Portanto, o assunto se reveste de importância atual e crescente, caracterizando a incipiência de 

estudos sobre a perspectiva da estratégia como prática, fato este que faz com que ainda não se 

possam identificar quais são as melhores metodologias para se estudar este tema.  

Além disso, outra razão que justifica este estudo é possibilitar um melhor 

entendimento, do papel do middle manager na estratégia como prática e seu papel na 

organização como coordenador das atividades microorganizacionais.   

A realização desta pesquisa poderá contribuir de forma modesta com a diminuição da 

lacuna existente na temática analisada, visto que a pesquisa poderá servir de parâmetro para o 

desenvolvimento de futuras pesquisas.  

Por fim, o presente trabalho está relacionado com as pesquisas desenvolvidas no 

Programa de Pós-Graduação em Administração da Universidade Regional de Blumenau 

(FURB), enquadrando-se na linha de pesquisa Estratégia e competitividade. 

Desta forma, justifica-se o desenvolvimento do estudo e apresenta-se a estrutura 

definida para este. 

1.6  ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

O trabalho está estruturado em cinco capítulos, quais sejam: 

No primeiro capítulo, apresentam-se uma introdução ao tema em estudo, o problema 

e a questão de pesquisa, o objetivo composto pelo objetivo geral e objetivos específicos, 

pressupostos e justificativa para estudo do tema. 



21 

 

No segundo capitulo, delineou-se a fundamentação teórica, de modo que, por meio 

das referências se possam aprofundar o conhecimento sobre o processo de formação da 

estratégia, estratégia deliberada e emergente, estratégia na prática e, sobre middle manager. 

No terceiro capítulo, apresentam-se os métodos e procedimentos de pesquisa no qual 

se procura descrever detalhadamente as etapas do trabalho, as técnicas de coleta e análise de 

dados. 

No capítulo quarto, apresenta-se a descrição, análise e interpretação dos dados como 

resultados da etapa do estudo empírico desta pesquisa. 

No capítulo quinto, apresenta-se o fechamento deste estudo com as considerações 

finais, abordando-se as contribuições, limitações à pesquisa e as futuras linhas de pesquisa, 

como decorrência deste estudo. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

Neste capítulo, em que se apresenta a fundamentação teórica que serve de base para 

o estudo, serão abordadas as temáticas da estratégia deliberada (ANSOFF, 1973; 

MINTZBERG,1979; MINTZBERG e WATERS, 1985; HAMEL e PRAHALAD, 1994) e 

emergente (MINTZBERG, 1973; QUINN, 1978; FARJOUN, 2002), estratégia como prática 

(JARZABKOWSKI, 2003, 2004, 2005 a e b, 2008, JARZABKOWSKI, FENTON, 2006; 

JARZABKOWSKI, et al, 2007; JARZABKOWSKI e SPEE, 2009; JOHNSON, MELIN e 

WHITTINGTON, 2003; WHITTINGTON, 2006) e o papel do middle manager (FLOYD e 

WOOLDRIDGE, 1992, 1994; FLOYD e LANE, 2000) na implementação da estratégia. 

A prática organizacional para Kostova e Roth (2002) é definida como o uso rotineiro 

do conhecimento, com o propósito de realizar uma atividade particular ao longo do tempo, 

recebendo influências históricas, de pessoas, de interesses e de ações nas organizações. 

A adoção da prática organizacional pode variar de empresa para empresa, mesmo 

que seja do mesmo setor, ocasionadas por questões ambientais, questões do contexto interno 

da organização. Segundo Machado-da-Silva, Fonseca e Crubellate (2005) a adoção de práticas 

organizacionais não ocorre de forma uniforme em todas as organizações. Isto ocorre devido a 

ações dos atores organizacionais na incorporação dos recursos e no próprio contexto do 

relacionamento interno. 

 

2.1. ESTRATÉGIA 

 

Considerando uma análise microorganizacional dos processos de tomada de decisão 

da organização, pode-se classificar o processo de formação da estratégia como top-down ou 

deliberado (ANSOFF, 1965; PORTER, 1986), bottom-up ou emergente (MINTZBERG, 
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1973; QUINN, 1978; FARJOUN, 2002) e middle-up-down ou processo integrador de 

formação da estratégia (MINTZBERG e WATERS, 1985; HART, 1992; HART e 

BANBURY, 1994; ANDERSEN, 2000 e 2004). 

 

2.1.1. Processo de decisão top-down 

A década de 60 marca a busca por uma modelo de estratégia que conseguisse 

adequar tanto estratégias internas como possibilidades externas. O foco da formação da 

estratégia é top-down, onde são elaboradas tendências de longo prazo, projetando cenários, 

projetando o futuro. Neste processo a alta direção é responsável pelas estratégias da 

organização, onde em geral, o modelo deste tipo de processo ocorre no sentido vertical de 

cima para baixo (ANSOFF, 1965; 1987; 1991a e 1991b; ANDREWS, 1971; HAMBRICK, 

1981, 1987; HAMBRICK e MASON, 1984; ROBINSON e PEARCE, 1988; CHILD, 1972 e 

1997; e BETTIS e PRAHALAD, 1995; BULGACOV, SOUZA, PROHMANN, COSER e 

BARANIUK, 2007). 

Os trabalhos de Hambrick (1981, 1987) e Hambrick e Mason (1984), focam a 

perspectiva e a influência da alta direção no desempenho da organização. Para os autores 

existe a preocupação, o foco em identificar a relação entre o ambiente, a estratégia e o poder 

da equipe da alta direção, onde os mesmos sugerem pesquisas relacionadas a este campo.  

No estudo de Hambrick (1987) o autor analisa na equipe da alta direção qualidades 

como valores, competências, habilidades, conhecimentos, estilo cognitivo e de 

comportamento, entre outros; onde considera a qualidade da equipe como fator de êxito no 

processo estratégico da organização. O autor conclui que uma pessoa sozinha não é 

responsável pelo sucesso na estratégia, mas sim que o trabalho de uma equipe bem preparada 

e qualificada é o responsável pelo sucesso. 
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Nos estudos realizados por Robinson e Pearce II (1988), nos quais analisaram 

simultaneamente o impacto da estratégia deliberada (MINTZBERG, 1978) e processos de 

planejamento sobre o desempenho das unidades de negócios, relacionado ao conteúdo e o 

processo da estratégia. Nestes estudos os autores concluem que as empresas que tem um 

processo de planejamento elevado (importante), ou moderadamente elevado (processo) e um 

padrão consistente de comportamento estratégica (conteúdo) terão melhores resultados. Para 

os autores, a estratégia deliberada refere-se a padrões do comportamento estratégico de 

prioridade da alta direção, compreendendo o processo de planejamento e de níveis básicos de 

sofisticação nas atividades organizacionais concebidas para causar ou facilitar a 

implementação de estratégias deliberadas (ROBINSON II & PEARCE, 1988, p. 43). 

 

2.1.2. Processo de tomada de decisão bottom-up 

As pesquisas no campo da estratégia focam, principalmente, na perspectiva da 

estratégia top-down, entretanto, outra perspectiva teórica surgiu na literatura. A estratégia 

emergente, em contraste à estratégia deliberada, surge como uma perspectiva alternativa no 

processo de formação da estratégia (MINTZBERG e WATERS, 1985; BURGELMAN, 1983 

b, 1991, 1994, 1996, 2002 e MASON, 2007). 

Sob o ponto de vista da estratégia emergente, a alta direção mantém a autoridade na 

tomada de decisões estratégicas da empresa, no entanto, é defendida a ideia de que a alta 

direção deve estar aberta, receptiva e responder as novas informações que possam surgir a 

partir de outros atores organizacionais (MINTZBERG e WATERS, 1985), seja eles o bottom 

ou mesmo os middle managers. 

Para Floyd e Wooldridge (2000), não só as ações da alta direção, mas também dos 

demais atores organizacionais, afetam as iniciativas estratégicas da empresa. Da mesma forma 

Burgelman (1983a, b, 1991, 1994 e 1996) e Mintzberg (1978) concordam que o processo de 
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tomada de decisões não se restringe apenas a alta direção. Os autores sugerem que cabe a alta 

direção coordenar o processo de formação da estratégia, determinando que direção estratégica 

deve ser seguida, adotada pela empresa, deixando espaço para que outros atores da 

organização possam contribuir com o processo estratégico da mesma. 

 

2.1.3. O processo de tomada de decisão middle-up-down  

Após a perspectiva top-down, altamente hierarquizada, com foco no conhecimento 

explícito e centralizada nas decisões de cima para baixo (ANDREWS 1971; HAMBRICK, 

1981, 1987 e HAMBRICK e MASON, 1984) e da perspectiva bottom-up, democrática, 

estrutura hierárquica horizontal, baseada nas pessoas e no conhecimento tácito 

(BURGELMAN, 1983a, b, 1991, 1994, 1996 e 2002), surge uma nova perspectiva: middle-

up-down, com trabalho em equipes, grupos baseados no empregado empreendedor, e 

baseados no conhecimento explícito e tácito, com visão e objetivo comum que norteia as 

atividades e a liberdade para desenvolver essa atividade (NONAKA, 1988 e 1994, HAMEL e 

PRAHALAD, 1994, FLOYD e WOOLDRIDGE, 1992, 1994, 1997 e 2000). 

Comparando as três perspectivas (top-down, bottom-up e middle-up-down), para 

Nonaka (1994), a perspectiva middle-up-down proporciona a criação de conhecimento eficaz 

nas empresas. Nesta perspectiva existe a cooperação entre os níveis da alta direção, baixa e 

media. Apesar desta cooperação, isto não significa que não há diferenciação entre os papéis e 

as responsabilidades nos níveis hierárquicos. Cabe aos diretores, propor a visão e a forma de 

organização e os prazos a serem cumpridos. O middle manager interpreta esta visão para os 

demais grupos de trabalho, o nível bottom. 

No modelo proposto por Nonaka (1994), o middle-up-down, o papel da alta direção é 

de articular o “guarda-chuva conceitual” da organização fornecendo os padrões que devem ser 
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seguidos. Cabe também a alta direção abrir caminhos e obstáculos, e preparar o terreno para 

equipes auto organizadas coordenadas pelo middle manager.  

 

2.2. ESTRATÉGIA DELIBERADA, EMERGENTE E INTEGRADORA 

 

Para Mintzberg (1979), o processo de formação da estratégia é a concepção de 

padrões de ações sólidas do fluxo de decisão organizacional e é considerada função da alta 

direção. Com o objetivo de analisar o processo de formação da estratégia, Mintzberg e Waters 

(1985) elaboraram um estudo onde questionam como se formam as estratégias nas 

organizações. Procurando responder a esta pergunta, os autores apresentam uma comparação 

das estratégias deliberadas e emergentes, explorando a complexidade e a variedade do 

processo na formação da estratégia. Para os autores Mintzberg e Waters (1985), na Figura 1, 

as estratégias realizadas tanto podem ser resultados de um plano prévio como podem ser 

resultado da ação emergente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 - Tipos de estratégia 

Fonte: Mintzberg e Waters (1985, p. 258) 
 

Para Ansoff (1973) a estratégia deliberada ocorre por meio de ações 

predeterminadas, de forma que se possa planejar e arquitetar as ações antes de colocá-las em 

prática. 

Estratégia deliberada para Mintzberg e Waters (1985) ocorre quando as estratégias 

pretendidas e planejadas são realizadas e segundo Hamel e Prahalad (1994), na estratégia 
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deliberada deve haver um objetivo claro da estratégia, um propósito organizacional, que 

oriente o futuro criado pela alta direção. 

Assim entende-se que a estratégia deliberada parte da intenção da alta direção, é 

planejada e estabelece um propósito organizacional (Mintzberg e Waters, 1985; Hamel e 

Prahalad, 1994).  

A estratégia emergente é aquela na qual o padrão realizador não era expressamente 

pretendido, é uma estratégia que surge de um padrão que não estava previsto, estabelecido 

(MINTZBERG e WATERS, 1985). Para Hamel e Prahalad (1994), a estratégia emergente é a 

capacidade de gerar estratégias criativas e as ações correspondentes que surgem e são criadas 

nos diversos níveis da organização, não se restringindo ao nível de alta direção. 

Para uma estratégia perfeitamente emergente, ou seja, realizada de acordo com ações 

padronizadas, segundo Mintzberg e Waters (1985), três condições são necessárias. A primeira 

é a existência de intenções precisas na organização, articulado com um nível relativamente 

concreto de detalhes. Em segundo, considerando a organização como um resultado de ações 

coletivas, tendo estas intenções como comum entre todos os atores. Em terceiro, as intenções 

coletivas devem ser realizadas exatamente como previsto, ou seja, nenhuma força externa do 

mercado como, a tecnologia ou a política, pode interferir no processo. Para uma estratégia 

perfeitamente emergente, segundo Mintzberg e Waters (1985), deve existir consistência nas 

ações ao longo do tempo. 

Segundo Mintzberg e Waters (1985) estratégia deliberada e estratégia emergente 

estão em extremos opostos, em um contínuo de caracterização de diferentes estratégias 

organizacionais, que combinam vários estágios de dimensões. 

Na visão dos autores Mintzberg e Waters (1985), a principal diferença entre 

estratégia deliberada e emergente, está em considerar o foco, a direção e o controle. Na 

estratégia deliberada a ênfase é na direção central e hierarquia, focaliza o controle. Na 
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estratégia emergente a ênfase é na ação coletiva e comportamentos convergentes, focaliza o 

aprendizado e parece estar relacionada com a estratégia como prática (JARZABKOWSKI, 

2005; WHITTINGTON, 2006; JARZABKOWSKI, et al, 2007). 

Conforme se pode observar no Quadro 1 encontra-se os tipos de estratégia segundo 

Mintzberg e Waters (1985), que sugerem oito tipos de estratégias que se aproximam ou se 

distanciam gradativamente dos extremos. As estratégias propostas pelos autores apresentam 

características de estratégias deliberadas e emergentes em proporções que variam de acordo 

com o tipo de estratégia adotada pela organização, podendo ser planejada, empreendedora, 

ideológica, de guarda-chuva, de processo, desarticulada, de consenso ou imposta, variando o 

nível de formalização e centralização, caracterizando a estratégia desde mais formalizada 

(planejada) até mais participativa ou mais emergente.  

 

Tipos de 

Estratégia 

Principais Características 

Planejada Origem em planos formais; existem intenções precisas; formuladas e articuladas por uma 

liderança central; apoiada por controles formais para garantir uma implementação livre de 

surpresas, em um ambiente benigno, controlável ou previsível; as estratégias são as mais 

deliberadas. 

Empreendedora Origem na visão central; as intenções existem como visão pessoal de um único líder e 

assim são adaptáveis as oportunidades; a organização sob o controle pessoal do líder e 

localizada em um nicho protegido no ambiente; estratégias relativamente deliberadas, 

mas podem emergir em detalhes. 

Ideológica Origem em crenças comuns; as intenções existem como visão coletiva, de forma 

inspiradora; controladas de forma normativa por meio de doutrinação e/ou socialização; 

organização frequentemente pró-ativa; estratégias relativamente deliberadas. 

Guarda-chuva Origem em restrições; liderança com controle parcial das ações, se define limites 

estratégicos ou alvos, dentro dos quais outros atores respondem às suas experiências; a 

estratégia poder ser descrita como deliberadamente emergente, ou seja, parte 

deliberada e parte emergente. 

Processo Origem no processo; liderança controla aspectos processuais da estratégia (contratações, 

estrutura), deixando os aspectos do conteúdo para outros atores; estratégias parte 

deliberada, parte emergente, ou seja, deliberadamente emergente.  

Desarticulada Origem em enclaves e empreendimentos; atores ligados frouxamente ao que a organização 

produz; ausência de intenções centrais ou contradição com as mesmas; estratégias 

emergentes, sejam ou não deliberadas para os atores. 

Consenso Origem em consenso; por meio de ajustes mútuos, atores convergem sobre padrões que se 

tornam difundidos na ausência de intenções centrais; estratégias mais emergentes. 

Imposta Origem no ambiente; este dita padrões em ações por meio de imposição direta ou de opção 

organizacional limitadora; estratégias principalmente emergentes, embora se 

internalizadas pela organização podem se tornar deliberadas. 

Quadro 1 - Principais características dos tipos de estratégia 

Fonte: Mintzberg e Waters (1985, p. 270) 
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O processo de formação da estratégia deliberado e emergente representa o extremo 

do paradoxo da formação da estratégia. Enquanto as estratégias deliberadas representam a 

formalização da estratégia, sendo desenvolvidas do topo para base, envolvendo somente a alta 

direção, as estratégias emergentes são associadas aos processos, desde as atividades ou 

decisões diárias, como a participação de toda organização, sendo desenvolvidas da base para o 

topo. 

As estratégias emergentes e deliberadas são importantes e devem ser levadas em 

consideração pelos estrategistas. Segundo Mintzberg e Waters (1985), a escolha estratégica 

requer sensibilização, em um grau elevado que caracterize a eficácia dos gestores e a eficácia 

das organizações.  

As estratégias segundo Andersen (2000) podem formar-se nos distintos níveis 

organizacionais, ou seja, o processo de formação da estratégia pode ser tanto deliberado 

(decisões top-down) como emergente (decisões bottom-up), dependendo da necessidade da 

organização para fazer frente às inconstâncias do ambiente.  

Assim, a soma da estratégia deliberada e emergente dá passagem ao processo 

integrador de formação da estratégia, o qual equaciona os dois processos anteriores 

(ANDERSEN, 2004). 

O processo de formação da estratégia integrador possui a necessidade de um 

processo estratégico planejado e um processo estratégico descentralizado (ANDERSEN, 

2004). O processo planejado está ligado à racionalidade, centralização e formalização em 

níveis elevados (ANSOFF, 1987). Por outro lado, o processo estratégico descentralizado está 

relacionado à participação e envolvimento dos diferentes níveis hierárquicos da organização 

na tomada de decisão. 

O processo integrador de formação da estratégia promove participação, em virtude 

de que a estratégia não deve ser imposta do topo para base, esta pode também emergir das 
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iniciativas estratégicas que ocorrem com os trabalhos de grupo (LAVARDA e CANET-

GINER, 2009a, b). Assim, a racionalidade e a participação devem se ajustar e se integrar 

principalmente para atender às necessidades de mudança da organização e do contexto. 

É importante destacar que este processo integrador de formação da estratégia requer 

que o nível médio da hierarquia seja atuante. Esta perspectiva de participação do middle 

manager no processo de formação da estratégia tem sido desenvolvida por diversos estudos 

que destacam o papel articulador dos middle managers como os principais responsáveis por 

essa integração estratégica (FLOYD e WOOLDRIDGE, 1992, 1994, 2000; FLOYD e LANE, 

2000, LAVARDA et al. 2010).  

Os estudos de Floyd e Wooldridge (1992, 1994, 1997) reforçam a ideia de que o 

middle manager tem condições de participar ativamente do processo de formação da 

estratégia.  

O middle management está em contato com a alta direção, retransmitindo o que foi 

planejado no topo da organização para os atores da base; do mesmo modo está em contato 

com a base, onde é realizada a estratégia como prática, retransmitindo o aprendizado que 

surgiu com as atividades em grupo para o topo da organização, e vice-versa. Ele realiza a 

mediação das estratégias emergentes e deliberadas. 

Nesta linha percebemos que a perspectiva integradora (middle-up-down) das 

estratégias deliberadas (top-down) com as estratégias emergentes (bottom-up), abre espaço 

para a participação, a articulação, a negociação relativa às atividades que ocorrem no dia-a-dia 

da organização alterando, ou não, o que havia sido planejado previamente. 

Neste contexto, passamos a analisar mais detidamente a estratégia como prática 

visando relacioná-la com o processo de formação da estratégia. 
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2.3. ESTRATÉGIA COMO PRÁTICA 

 

Desde as contribuições de Porter (1986) a pesquisa sobre estratégia foi baseada na 

maior parte do tempo na tradição da microeconomia. Este desconforto propiciou que o campo 

da pesquisa da estratégia como prática crescesse rapidamente nos últimos anos. As principais 

tradições teóricas e empíricas dentro da macro abordagem indicavam a necessidade de 

estudos com uma perspectiva mais micro da estratégia, a fim descobrir ligações plausíveis 

para o desempenho e oferecer guias concretos de ação gerencial (JOHNSON et al. 2003). 

A estratégia como prática começou a ser o foco de alguns pesquisadores na década 

de 90 (WHITTINGTON, 1996). Entretanto, Smircich e Stubbart (1985) já apresentaram um 

estudo com uma perspectiva mais prática da estratégia, quando consideraram que “ambientes 

são encenados por meio da construção social e os processos de interação de atores 

organizados”, destacando ainda que as pessoas, estrategistas que atuam em diferentes níveis e 

cargos da organização, com suas atuações, que vão determinar como a estratégia será 

implementada. 

Johnson et al. (2003) defendem essa mudança dos estudos sobre estratégia para uma 

perspectiva micro e para o processo de formação da estratégia. Mais especificamente apelam 

para uma ênfase nos detalhes dos processos e práticas que constituem o dia-a-dia de 

atividades organizacionais, que dizem respeito a resultados estratégicos. A visão das 

atividades da estratégia e a formação da estratégia são apontadas como muito importantes 

para uma organização obter benefícios, entre eles, alcançar e sustentar uma vantagem 

competitiva, identificar e desenvolver uma única atividade ou competências essenciais da 

organização. 

Um dos estudos precursores que enfatiza, explicitamente, o direcionamento dos 

estudos em estratégia para uma abordagem de estratégia como prática foi o estudo de 
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Whittington em 1996 com a obra “Strategy as practice”. Neste estudo Whittington (1996), 

analisa as diferentes perspectivas de estratégia (política, planejamento, processo e prática), 

afirmando que o foco da última como perspectiva prática é uma estratégia como uma prática, 

onde os praticantes da estratégia podem agir e interagir. O autor ainda completa que a 

estratégia como prática ocorre muito mais pelo conhecimento tácito do que pelo 

conhecimento formal ou universal.  

Balogun et al. (2003) afirmam que devido à globalização, existe a necessidade de se 

ter uma investigação mais apurada sobre estratégia na prática, a qual deve refletir a larga 

escala das atividades das empresas e simultaneamente em muitos lugares diferentes. 

Neste contexto, Whittington (2004); Wilson e Jarzabkowski (2004) propõem uma 

dupla agenda. A primeira agenda, a da teorização, baseada na prática, na teoria social, que 

procura criar uma teoria estratégica baseada nos conhecimentos das teorias sociais, onde o seu 

principal público são os acadêmicos e teorizadores sobre a prática estratégica. A segunda 

agenda, a gerencialista, busca refletir o pedido, por parte da comunidade acadêmica e dos 

órgãos financiadores que financiam as pesquisas em administração, que se reflita sobre o 

trabalho e as preocupações dos praticantes derivando na prática, o conhecimento acadêmico. 

Esta agenda tem como público orientado os praticantes, ou seja, os estrategistas.  

Ambas as agendas propostas por Whittington, (2004); Wilson e Jarzabkowski, 

(2004) estão interligadas, nelas está a proposta da estratégia como prática, privilegiando a 

performance do estrategista em relação à organização.  

Hambrick (2004) e Jarzabkowski (2004) afirmam que cada vez mais a estratégia 

deve ser encarada como uma prática, algo a ser realizado. E conduzem esta perspectiva em 

duas direções: de um lado a estratégia que existe dentro das organizações, que envolve as 

pessoas em todos os detalhes necessários (JOHNSON et al 2003; SAMRA-FREDRICKS, 

2003); Esta direção de estratégia está muito ligada aos principais gestores da organização. De 
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outro lado, existem os fatores externos que influenciam a organização da sociedade e que 

fazem os responsáveis pelos negócios, consultoria e pessoas em geral elaborarem práticas 

estratégicas que ajudam a adaptar a empresa ao mundo em que se vive (JOHNSON et al, 

2003; SAMRA-FREDRICKS, 2003).  

Nos estudos de Balogun et al (2003) o strategizing é o estudo das práticas realizadas 

pelos seus praticantes no local onde ela ocorre, no contexto em que está inserido. A estratégia 

como prática destaca a forma com que o middle manager realiza suas estratégias, enfatizando 

o conceito de strategizing, que relaciona a realização das atividades com a elaboração das 

estratégias pelos estrategistas, (WHITTINGTON et al. 2004). Johnson, Melin e Whittington 

(2003) complementam que à medida que as atividades geram resultados para organização, 

mostram-se como vantagens competitivas da mesma. 

A perspectiva da estratégia como prática apesar de ser um tema novo para a 

estratégia, apresenta alguns pontos de confluência.  Isto ocorre porque no estudo de estratégia 

há o interesse simultâneo da estratégia organizacional com os temas praxis, práticas e 

praticantes e suas conexões (JARZABKOWSKI, 2005).  

Para Jarzabkowski (2005), a estratégia passa a ser compreendida como um fluxo de 

atividades organizacionais, em que o pensar e o agir; a formulação e a implementação são 

suprimidas pela prática estratégica. Jarzabkowski (2005) estuda as dimensões de análise da 

estratégia como prática, classificando três elementos de estudo: praxis, práticas e praticantes. 

A praxis está relacionada às ações dos atores, com atividades realizadas pelas 

pessoas no seu cotidiano organizacional, (JARZABKOWSKI, 2005;). Praxis é a adaptação 

das estratégias existentes de forma a atender as particularidades do dia-a-dia da organização. 

A praxis é a forma como o praticante executará a prática da organização, a interpretação da 

prática, é a identificação e análise das práticas utilizadas pela organização, o emprego, o uso 

das mesmas no ambiente, é o impacto das práticas no dia-a-dia da organização. Podemos citar 
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como exemplo de práticas: matriz SWOT, gráfico de Gantt, matriz de crescimento/parcela, 

teoria de Paretto, entre outros. 

Praticantes são os atores que estão inseridos ou não na organização, que 

desempenham sua praxis, realizam suas práticas, construindo a estratégia como prática 

(JARZABKOWSKI, 2005). Entre os atores praticantes estão os middle managers, que 

adaptam as práticas, elaborando e colocando em prática as suas próprias praxis. 

O estudo de Whittington (2006) propõe um quadro que integra a pesquisa estratégica 

(seguindo os estudos já realizados por Jarzabkowski, (2005)) baseado em três conceitos: 

praxis, práticas e praticantes. O trabalho desenvolve pesquisas sobre o impacto da prática 

estratégica, a criação e transferência de estratégia prática para elaboração de estratégias 

profissionais. 

Pesquisas que analisam apenas uma das três atividades apresentadas desprezando a 

existência e a interconexão com as demais atividades, podem deixar uma impressão de 

incompletude no trabalho cientifico (WHITTINGTON, 2006).  

O estudo de Whittington (2006) apresenta uma releitura da estratégia de uma 

maneira ampla, considerando que a atividade e o contexto social devem estar sempre ligados. 

Existe uma semelhança entre a pesquisa estratégica e as estratégias intra e extra-

organizacionais; O estudo apresenta conceitos da estratégia enquanto praxis, prática e 

praticantes e descreve as implicações críticas, que estão ligadas à prática e elaboração de 

padrões de práticas mediante a atividade estratégica, neste sentido, fala dos tipos de 

profissionais importantes neste processo de transferência de pesquisa estratégica para 

aplicação desta estratégia, e, por último, como as pessoas tornam a estratégia eficaz, 

(WHITTINGTON, 2006). 

As ações individualistas ignoram os fenômenos vindos da sociedade e as ações 

associativas focam as grandes forças vindas da sociedade e esquecem as ações individuais, 
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neste sentido Whittington (2006) apresenta três temas centrais para a prática da teoria. O 

primeiro: existe a sociedade, com suas normas culturais, entendimentos partilhados, 

linguagens e procedimentos que norteiam a atividade humana. O segundo fala sobre a 

importância de conhecer não apenas o que foi feito, mas como foi feito, de uma forma que se 

veja a questão antropológica. O terceiro são as competências práticas que existem para 

solucionar os problemas (truques, estratagemas e manobras). As competências práticas fazem 

a diferença, a teoria e a prática são questões diferentes, que se completam e fazem parte de um 

todo. 

Sobre a questão da pesquisa da estratégia como prática, Whittington (2006) apresenta 

alguns exemplos para obtê-la por meio da tecnologia e a aprendizagem no local de trabalho; a 

comercialização e a contabilidade. A estratégia extra-organizacional exerce uma crescente 

influência sobre os setores da sociedade e, em contrapartida, a estratégia intra-organizacional 

examina como os gestores realizam as atividades e as maneiras que conduzem as 

problemáticas.  

Whittington (2006) descreve a dificuldade de acompanhar a prática do planejamento 

e Grant (2003) indica um campo potencial de pesquisa na área de estudos intra-

organizacionais por parte dos gestores. 

Segundo Whittington (2006) o middle manager também possui sua participação na 

elaboração e desenvolvimento de estratégias, afinal, ele é responsável pelo acompanhamento 

e execução das estratégias e têm condições de interferir no processo com as experiências que 

foram vivenciadas, sejam elas positivas ou negativas (Figura 2). 

Na base da Figura 2 encontram-se os profissionais da estratégia, os praticantes, 

nomeados de “A” a “D”, formado por membros da alta direção top managers, seus 

conselheiros, consultores, assessores e potencialmente as médias gerências ou middle 

managers e outros que podem ser pessoas externas a organização. Inicialmente três destes 
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praticantes “A” a “C” são membros internos da organização, representados pelo menor 

paralelogramo, enquanto que o praticante “D” é externo, faz parte do campo extra-

organizacional, indicado pelo paralelogramo maior. 

 

 

Figura 2 - Integração da praxis, práticas e praticantes 

Fonte: Whittington (2006, p. 621) 

 

Com relação as setas verticais, estas representam a utilização e retroalimentação das 

práticas, conforme a utilização pelos estrategistas, as mesmas nos diversos episódios, eles 

reproduzem e podem ocasionar alterações no conjunto de práticas disponíveis. 

A figura enfoca cinco pontos de convergência, episódios da prática estratégica “i” a 

“v”, que podem ser reuniões de conselhos ou mesmo conversas informais. Enquanto 

estratégias, os profissionais baseiam o conjunto de práticas disponíveis tanto no contexto 

organizacional como extra-organizacional.  

As práticas aceitas, legitimadas pela organização são representadas no paralelo 

superior “1” a “4”, estas práticas incluem tanto rotinas geradas localmente como fora da 

organização. A prática “4” representa as práticas sociais que atualmente estão fora das 

práticas aceitas pela organização em particular, estando no seu domínio extra-organizacional. 

As práticas não são fixas, à medida que eles colocam em prática estas estratégias, existe um 
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retorno aos middle managers do que realmente ocorre na praxis e o que é necessário para 

aperfeiçoar estas estratégias. Nota-se que o episódio “iv” sofre influência do campo extra-

organizacional, alterando o conjunto de práticas estratégicas. 

Na última seção do estudo, Whittington (2006) desenvolve quatro implicações sobre 

a prática estratégica. A primeira trata do peso das práticas sobre a praxis e da influência da 

extra-organização sobre muitas estratégias originadas. A segunda trata da criação da prática 

estratégica. A terceira afirma que as pessoas são o centro da reprodução, transferência e 

inovação da prática estratégica. O papel influente de alguns profissionais cria importantes 

questões a serem pesquisadas como: a difusão das práticas que é dinâmica e está espalhada, 

como reconhece que as leis econômicas e políticas adotam novas práticas estratégicas ou 

seguem as já existentes. A quarta afirma que a eficácia depende fortemente da praxis, da 

capacidade de acesso e da implantação de práticas estratégicas prevalecentes. 

A estratégia para Whittington (2006) é algo que as pessoas fazem, com coisas que 

vem de fora, assim como de dentro das organizações e com efeitos que permeiam por toda a 

sociedade. Desta forma, estratégias eficazes e práticas profissionais mais adequadas 

contribuem diretamente no desempenho profissional. Os atores de estratégias não são apenas 

membros das organizações, mas fazem parte de grupos sociais e também de profissões 

consideradas novidades, como consultorias e chefias intermediárias. A pesquisa da prática 

estratégica torna-se muito necessária, pois, é preciso entender como são desenvolvidas as 

práticas estratégicas e como elas são divulgadas, tanto dentro quanto fora das organizações 

(WHITTINGTON, 2006). 

O modelo apresentado por Whittington (2006) é reinterpretado por Jarzabkowski et 

al (2007), no qual os autores explicitam a interrelação entre estes três elementos: práticas, 

praxis e praticantes, Figura 3.  
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Figura 3 - Uma estrutura conceptual para analisar a estratégia como prática 

Fonte: Adaptado de Jarzabkowski et al. (2007, p. 11) 

 

Para Jarzabkowski et al. (2007) para definir a agenda de estudo da estratégia numa 

perspectiva prática é necessário responder cinco perguntas: 

a) qual é a estratégia? Para responder esta pergunta é preciso conhecer o conceito de 

estratégia e estratégia na prática. Estratégia na prática (strategizing) define-se da 

seguinte forma: “compreende as ações, interações e as negociações de múltiplos 

atores e as situações práticas que eles se baseiam na realização das atividades.” 

Refere-se ao “fazer da estratégia", isto é, a construção do fluxo de atividade por 

meio das ações e interações de múltiplos atores e as práticas em que eles se 

baseiam; 

b) quem é o estrategista? A definição de que a estratégia é implantada de cima para 

baixo não é suficiente. Todos os atores da organização estão envolvidos na 

implantação das estratégias, não somente os atores no topo da pirâmide; 

c) o que os estrategistas fazem? Esta pergunta pode ser respondida por meio do relato 

das práticas específicas como reuniões, utilização de ferramentas analíticas, 

processos de gestão, formas discursivas e também as implicações dessas 

atividades para a estratégia na prática; 
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d) o que uma análise dos estrategistas e suas atividades explicam? Esta questão é 

motivada por dois desafios: no primeiro desafio, como a estratégia na prática 

possui forte ênfase empírica por meio da qual a estratégia é construída, o resultado 

pode não ser definido, pode surgir a questão: para que? No segundo desafio, a 

estratégia como prática expõe as atividades estratégicas de nível micro 

proporcionando explicações em sentido mais amplo, de modo, que a pesquisa em 

estratégia como prática também tem conseqüências mais amplas (macro); 

e) como pode uma organização existente e a teoria social informar uma análise de 

estratégia como prática? Os grupos de investigação focam-se no interesse de 

explicar quem são os estrategistas, o que eles fazem, por que fazem, e como isso é 

fundamental na realização da atividade estratégica. O ponto comum desses estudos 

é a preocupação em explicar alguns aspectos do nexo entre a praxis, as práticas e 

os profissionais (Whittington, 2006) e suas conseqüências no cumprimento da 

estratégia. 

Neste estudo de Jarzabkowski et al. (2007) foram apresentados cinco aspectos que 

precisam ser abordados nos constantes desafios da investigação da estratégia como prática. 

São eles: os profissionais, a ligação entre praticantes e a praxis, a ligação entre a prática e os 

profissionais, as teorias da prática (que fornecem explicações conceituais das dinâmicas 

sociais envolvidas na realização da estratégia) e, por último, as implicações metodológicas de 

diferentes abordagens teóricas. 

Como registro, vale ressaltar que Whittington (2007), introduziu um quarto “P”, com 

o conceito de Profissão. Segundo o autor, é importante que seja tratada a profissão como um 

campo institucional, como o direito, economia, administração, entre outros, os professores e 

pesquisadores também estão incluídos neste campo. Estão abrangidos por este campo: firmas 

de consultorias, escolas de administração, revistas acadêmicas, sociedades profissionais, 
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empresas e gestores. O campo funciona como um divulgador de determinadas práticas e de 

tipos de praticantes responsáveis por ações que causam impacto direto nas organizações em 

que estão envolvidos (WHITTINGTON, 2007). 

Para Jarzabkowski et al. (2007), são práticas cognitivas, comportamentais, 

processuais, discursivas, motivacionais e físicas que são combinadas, coordenadas e 

adaptadas para a construções de práticas. 

A prática diz respeito a rotinas compartilhadas de comportamento, tradições, normas 

e procedimentos para pensar e agir. Conjunto de atividades pertencentes ao contexto formal e 

incluem normas e expectativas de comportamento, episódios estratégicos e rotinas ostensivas 

(JOHNSON et al. 2007). 

Considera-se importante destacar a concepção de estratégia como uma “atividade 

situada (ou localizada) e socialmente realizada” (JARZABKOWSKI; et al. 2007, p. 7). 

 

2.4 O PAPEL DO MIDDLE MANAGER 

 

O desempenho organizacional descrito por Burgelman (1983; 1994 e 1996); Nonaka 

(1988 e 1994); Floyd e Wooldridge (1992, 1994, 1996, 1997 e 2000); Wooldridge e Floyd 

(1990); Floyd e Lane (2000); Currie e Procter (2005) e Rouleau (2005) é influenciado pelo 

middle manager da organização. Em virtude disto, passamos a analisar a contribuição, a 

influência, o papel do middle manager na estratégia organizacional, já que o mesmo pode ser 

considerado como facilitador e articulador da estratégia como prática. 

A tipologia de Floyd e Wooldridge (1992, 1994 e 1997) sustenta a ideia de que o 

middle manager pode ser envolvido e participar ativamente no pensamento e na formação da 

estratégia. Seus estudos estão divididos em duas dimensões: (i) descrevendo a direção da 
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influência do gerente (para cima ou para baixo), e (ii) avaliando o grau em que esta influência 

pode alterar a estratégia da organização. 

Floyd e Wooldridge (1992) resumem a tipologia de implicação do middle manager 

na estratégia, destacando quatro tipos de ações: (i) defender alternativas; (ii) sintetizar 

informação; (iii) facilitar a adaptação e (iv) implementar a estratégia deliberada (Figura 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 - Tipologia de implicação do middle manager na estratégia  

Fonte: Floyd e Wooldridge (1992, p.154) 

 

A ação de defender alternativas, conforme Floyd e Wooldridge (1992) é 

caracterizada por justificar e definir novos programas, avaliar os méritos das novas propostas, 

busca de novas oportunidades, propor programas ou projetos para gestores de nível superior e 

justificar programas que já tenham sido estabelecidos. O middle manager com a tipologia de 

defender alternativas tem a capacidade de mudar o pensamento estratégico dos níveis de 

diretoria (top-manager), por meio da introdução de iniciativas estratégicas que divergem da 

concepção da estratégia em vigor. 

Sintetizar informação é um perfil caracterizado por servir informações sobre a 

viabilidade de novos programas; comunicar as atividades dos concorrentes, fornecedores, etc; 

Avaliar as mudanças no ambiente externo; e comunicar implicações das novas informações. O 
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middle manager desta tipologia interpreta, caracteriza as informações e conduz para cima, 

para os níveis de diretoria (top-manager), (FLOYD e WOOLDRIDGE, 1992). 

Facilitar a adaptação, segundo Floyd e Wooldridge (1992), é incentivar a discussão 

informal e de partilha de informações; amenizar regulamentos para obter novos projetos 

iniciados; ganhar tempo com programas experimentais; desenvolver objetivos e estratégias 

para projetos não oficiais; incentivar a resolução de problemas de equipes multidisciplinares; 

localizar e disponibilizar recursos para projetos em processo; e proporcionar uma estrutura 

adequada para programas experimentais. Este middle manager facilita e adapta as atividades 

essenciais que estão além das expectativas da diretoria. 

Implementar a estratégia deliberada caracteriza-se por monitorar as atividades para 

dar apoio aos objetivos da diretoria; implementar planos de ação projetados para cumprir 

objetivos; traduzir objetivos em planos de ação; traduzir objetivos em objetivos individuais; e 

vender para diretoria as iniciativas dos subordinados. O middle manager que desempenha este 

papel tem o objetivo de alinhar as atividades organizacionais com a interação estratégica da 

diretoria (FLOYD e WOOLDRIDGE, 1992). 

Para Floyd e Lane (2000), para que o middle manager possa interagir com o nível de 

diretoria (top-manager) é preciso que entenda qual é o objetivo da organização e sua 

estratégia competitiva, além do contexto político no qual estão inseridas. Espera-se que o 

middle manager realize a interação entre o nível de piso de fábrica (bottom) e o nível de 

diretoria (top-manager). Neste contexto, o número de interações e a complexidade das 

informações são maiores para o middle manager do que para os demais níveis de liderança. 

(FLOYD e LANE, 2000). 

Segundo Currie e Procter (2005), o desempenho organizacional sofre uma forte 

influência das ações realizadas pelo middle manager da organização.  
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Os estudos de Currie e Procter (2005) destacam que existem fatores que limitam o 

papel mais estratégico do middle manager associados ao contexto profissional burocrático. 

Currie e Procter (2005) analisam como o middle manager interpreta e influencia no resultado 

da organização, baseado nas informações obtidas na estratégia e por meio das rotinas e 

conversas relacionadas com a execução da estratégia. A análise ainda mostra como o middle 

manager, baseado em seu conhecimento tácito, pode contribuir com a renovação dos laços 

com os seus stakeholders, em especial os clientes. (CURRIE e PROCTER, 2005). 

Pode-se considerar o middle manager como peça fundamental no processo de 

formação da estratégia, como integrador da visão da diretoria, transmitindo os objetivos e a 

visão prática da realidade organizacional, proporcionada pelos trabalhadores e podendo até 

intervir e mudar o rumo da organização, com a integração de suas perspectivas de práticas de 

vida da organização (SAFÓN, 1997; CANET, 2001; LAVARDA et al. 2010). 

Para Rouleau (2005), apesar da natureza cotidiana, as rotinas e as conversas são 

formas básicas da vida diária da organização, que ligam de forma relevante o nível micro e 

macro organizacional, conduzindo a uma contribuição muito importante na análise da 

formação da estratégia. 

Assim, considerando o marco teórico revisado, é possível elaborar três proposições 

para posterior contrastação empírica, Quadro 2: 

P Proposição 

P1 A estratégia deliberada é caracterizada por um processo top-down de tomada de decisão seguindo o 

modelo de estratégia planejada de Mintzberg e Waters (1985). 

P2 As atividades práticas que implementam a estratégia deliberada são pertencentes ao contexto formal e 

incluem normas e expectativas de comportamento, episódios estratégicos e rotinas ostensivas seguindo 

o conceito de praxis e práticas de Jarzabkowski, Balogun e Seidl (2007). 

P3 O middle manager exerce o papel de facilitador da adaptação, implementador da estratégia, sintetizador 

das informações e defensor de alternativas, seguindo o modelo de Floyd e Wooldridge (1992). 

Quadro 2 – Proposições Teóricas 

Fonte: Elaboração própria 
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3 MÉTODO DE PESQUISA 

 

A presente pesquisa se classifica do ponto de vista da abordagem do problema, como 

qualitativa. A pesquisa qualitativa é utilizada para construir ou desenvolver teorias, marcos 

conceitual ou gerar hipóteses; permite não somente aumentar a compreensão do contexto 

onde se produzem os eventos, mas também o conhecimento a respeito dos próprios eventos e 

seu uso tende a incrementar a visão holística e global do fenômeno estudado (PETTIGREW, 

1992). 

A pesquisa qualitativa também deve ser empregada quando se estuda fenômenos que 

têm um caráter dinâmico ou continuado no tempo, nos quais se considera o próprio processo 

como o objeto de análise, sendo válida particularmente para explorar relações e processos que 

ocorrem nas organizações (BALBASTRE, 2003, p.301).  

Os trabalhos mais recentes sobre o processo de formação da estratégia, desenvolvidos 

por um significativo número de autores, têm utilizado a metodologia qualitativa e mais 

precisamente o estudo de casos como método de análise. 

Assim, emprega-se o método de estudo de caso único (EISENHARDT, 1989), como 

método de análise da presente pesquisa. O estudo de caso se define como uma estratégia de 

pesquisa que se caracteriza por estudar os fenômenos como um processo dinâmico, dentro de 

seu contexto real, utilizando várias fontes de evidência, com o objetivo de explicar o 

fenômeno observado de forma global e tendo em conta toda sua complexidade (YIN, 2005).  

Do ponto de vista da forma de abordagem dos objetivos esta pesquisa caracteriza-se 

como explicativa, já que tem o objetivo de analisar como ocorre a estratégia na prática 

(implementação da estratégia) quando a organização adota um processo de formação da 

estratégia deliberada, considerando a ação do middle manager neste processo. 

Seguindo Yin (1993) e Pérez-Aguiar (1999, p. 231) uma pesquisa e, mais 

especificamente, um estudo de caso deve ser elaborado seguindo seis etapas: (i) estabelecer os 
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objetivos de investigação, (ii) estabelecer o quadro teórico da investigação, (iii) definir a 

unidade e o nível de análise, (iv) selecionar os casos de estudo, (v) realizar um estudo de caso-

piloto, e (vi) desenvolver o protocolo do estudo de caso, Figura 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

] 

 

 

Figura 5 - Etapas para estudo de caso 

Fonte: Pérez-Aguiar (1999, p. 231) 

 

Assim, baseado nos estudos de Pérez-Aguiar (1999, p. 231), passa-se a delinear os 

elementos deste design da pesquisa na qual se descreve os objetivos, o marco teórico 

resumido nas proposições de estudo, a unidade e nível de análise; a justificativa da seleção do 

caso e os procedimentos necessários para elaboração da pesquisa por meio de um protocolo.  

O objetivo geral para este estudo, já citado na introdução, é o de analisar como 

ocorre a estratégia na prática (implementação da estratégia) quando a organização adota um 

processo de formação da estratégia deliberada, considerando a ação do middle manager neste 

processo.  

A partir do objetivo geral decorrem três objetivos específicos que são: 

a) caracterizar estratégia deliberada; 

b) identificar as atividades práticas que caracterizam a implementação da estratégia; 

 
 

 
Unidade de análise Nível de análise 

Caso piloto Seleção de casos 

Objetivo Marco teórico 

Protocolo de cada caso 

Resultados e conclusão 
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c) analisar o perfil do middle manager seguindo a tipologia de Floyd e Wooldridge 

(1992). 

O marco teórico desta pesquisa compreendeu uma construção sobre os principais 

conceitos referentes ao processo de formação da estratégia que pode ser deliberada ou 

emergente (MINTZBERG e WATERS, 1985); por outro lado, se verificou que a evolução dos 

conceitos de estratégia conduz a novas fronteiras da estratégia que é estudada como “a 

estratégia como prática” (JARZABKOWSKI et al 2007) e o papel do middle manager 

(FLOYD e WOOLDRIDGE, 1992) como o articulador deste processo. 

Esta revisão visa trazer à luz os estudos anteriores relacionados com o tema desta 

pesquisa, assim como conhecer o momento atual, os diferentes pensadores e os estudos mais 

recentes que justifiquem e apóiem os conceitos e teorias aqui estudadas. 

Desta forma se buscou identificar neste marco teórico um espaço para relacionar a 

estratégia como prática Jarzabkowski (2004) e o papel do middle manager Floyd e 

Wooldridge (1992) como articulador deste processo. 

As proposições (YIN, 2005, p.140) são afirmações falsificáveis que procuram 

responder às questões de pesquisa. Assim, a partir da construção teórica, destacamos as 

proposições que norteiam a pesquisa empírica: 

P1 - A estratégia deliberada é caracterizada por um processo top-down de tomada de 

decisão seguindo o modelo de estratégia planejada de Mintzberg e Waters (1985); 

P2 - As atividades práticas que implementam a estratégia deliberada são pertencentes 

ao contexto formal e incluem normas e expectativas de comportamento, episódios estratégicos 

e rotinas ostensivas seguindo o conceito de praxis e práticas de Jarzabkowski, Balogun e 

Seidl (2007); 
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P3 - O middle manager exerce o papel de facilitador da adaptação, implementador da 

estratégia, sintetizador das informações e defensor de alternativas, seguindo o modelo de 

Floyd e Wooldridge (1992). 

A unidade de análise “deve ser sensível às particularidades dos objetivos da pesquisa, 

levando em consideração o marco teórico e facilitar, na medida do possível, as comparações 

com estudos semelhantes.” A condição fundamental que a unidade selecionada deve 

responder é a delimitação clara do fenômeno de investigação. (PÉREZ-AGUIAR, 1999, p. 

233). 

Para elaboração deste estudo a unidade de análise se considera como a organização 

como sistema aberto, destacando neste sistema o processo de formação da estratégia, 

considerando o modo como se combinam as categorias de análise de estudo (principalmente a 

racionalidade que define a estratégia deliberada e o perfil do middle manager). 

O nível de análise será o nível microorganizacional formado pelos diferentes níveis 

hierárquicos (multinível): operacional (bottom); o nível médio (middle management), 

incluídos os gerentes, supervisores e consultores; e o nível da alta direção (top management) 

responsável pela intencionalidade estratégica, na qual as estratégias deliberadas são pensadas 

e formuladas. Destaca-se que estes três níveis de análise são internos propiciando uma análise 

detalhada do processo de formação da estratégia. 

Na seleção do caso, o primeiro passo na elaboração do estudo de caso é a 

identificação do caso e forma de acesso a organização participante. Na seleção do caso (ou 

casos) devem-se considerar dois aspectos fundamentais: o número de casos a ser incluído no 

estudo e que critérios foram seguidos na seleção, Pérez-Aguiar (1999, p. 233).  

O estudo de caso é um método de investigação que pode ser de um único caso (caso 

simples) ou mais casos (estudo de casos múltiplos - análise de vários casos em um mesmo 

estudo) (YIN, 2005). 
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Independentemente do número de casos a estudar, os critérios de seleção devem ser 

explícitos e baseados em conceitos e teorias que apóiem a pesquisa (CÉSPEDES e 

SÁNCHEZ, 1996; PÉREZ-AGUIAR, 1999). A potencialidade do estudo de casos está 

baseada no caráter peculiar, subjetivo e idiossincrático do mesmo, fazendo com que o critério 

fundamental para a seleção do caso se baseie na maximização do que se pode aprender 

(STAKE, 1995). 

A seleção do caso deste estudo ocorreu de forma não aleatória ou intencional 

(EISENHARDT, 1989), já que constitui um caso crítico para estudar as categorias de análise 

que se busca analisar, ou seja, as categorias que caracterizam a estratégia na prática e o papel 

do middle manager. Outro critério se baseia em razões práticas, perseguindo a viabilidade do 

estudo e a possibilidade de analisar uma organização que ofereça uma oportunidade de 

aprendizagem sobre o tema objeto de estudo (STAKE, 1995), permitindo estender 

(EISENHARDT, 1989) ou verificar (YIN, 1989) a teoria existente. Para realização desta 

pesquisa foi selecionada uma organização que apresenta características de uma empresa que 

adota a estratégia deliberada, as características estratégicas da empresa se enquadrava no 

perfil de estratégia deliberada, característica esta necessária para realização da pesquisa.  

Por outro lado, esta seleção se justifica pela participação ativa do pesquisador na 

organização no período dos últimos doze anos, o que propicia o conhecimento dos grupos 

sociais de forma ampla, e, em profundidade, assim como o entendimento das suas políticas, 

cultura, história, e ambiente (GODOY, 1995). 

A empresa selecionada se caracteriza como uma empresa de grande porte, localizada 

na cidade de Blumenau, sul do Brasil. São consideradas empresas de grande porte no país, 

aquelas que apresentam um ativo no ano anterior superior a R$ 240.000.000,00 (duzentos e 

quarenta milhões de reais) ou receita bruta anual superior a R$ 300.000.000,00 (trezentos 

milhões de reais), conforme Lei 11.638, de dezembro de 2007, (PLANALTO, 2010). 
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Em 2007 a empresa passa por um processo de mudança significativo e apresenta 

propostas para retomar o seu crescimento. A estratégia deliberada neste período foca 

principalmente a área comercial da empresa. O setor comercial foi e está sendo um dos 

principais setores responsável pelas mudanças na estratégia da empresa, fato este que justifica 

que este estudo tenha sido focado no setor Comercial com enfoque na Estratégia da Carteira 

Ótima, Estratégia de Atuação e Curva de Paretto, que serviram de palco para as análises 

empíricas. Os atores estudados foram os responsáveis pela dinâmica das estratégias neste 

Setor; o nível gerencial da organização é formado por 29 gerentes, sendo que dez estão na 

área comercial, marcando outra justificativa para a concentração do estudo nesta área. 

A trajetória histórica desta empresa faz parte da própria dinâmica da cidade de 

Blumenau, situada na região do Vale do Itajaí, em Santa Catarina. Dois colonizadores 

alemães tiveram a iniciativa de sua fundação, passados cerca de 130 anos. Convém ressaltar 

que atualmente a região do Vale do Itajaí é um dos principais pólos têxteis do país. Esta 

indústria está entre as cinco maiores empresas do ramo no sul do país e esta organização foi 

uma das empresas que passou por grandes dificuldades financeiras na época da entrada de 

produtos têxteis da China no mercado brasileiro, nos últimos anos, mas conseguiu reverter 

essa situação. Para tanto, a empresa teve que reposicionar seu produto no mercado, adotando 

novas estratégias de vendas.  Atualmente, a empresa está consolidada no mercado brasileiro, 

de modo que sua marca é reconhecida por 88% dos consumidores brasileiros, sendo esta uma 

das justificativas do interesse do estudo se voltar para a área comercial da empresa como pano 

de fundo, e recorte para este estudo. 
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3.1. ELABORAÇÃO DO PROTOCOLO DO ESTUDO  

 

Conforme Pérez-Aguiar (1999, p. 236) duas partes relevantes devem estar 

claramente definidas na pesquisa e que se consideram fundamentais para o desenvolvimento 

de um estudo consistente: a) fontes de evidências e procedimentos de coleta de dados, e b) a 

análise das evidências do caso. 

 

3.1.1. Fontes de evidências e procedimentos de coleta de dados 

As fontes de evidências e os procedimentos de coleta de dados devem ser 

determinados com antecedência. É necessário definir o que será utilizado, se entrevista ou 

questionário, e que tipo de entrevista (aberta ou de respostas estruturadas) e especificar a 

priori, quem deve responder, com base em seu conhecimento ou posição que ocupa na 

organização. 

Para coletar os dados destacam-se três técnicas principais: entrevistas semi-

estruturadas com os gestores dos diversos níveis hierárquicos da empresa, a análise da 

documentação relativa à organização em estudo e a observação direta.  

A entrevista semi-estruturada, para Yin (2005), é uma das fontes de informações 

mais importantes em um estudo de caso; na qual aponta como pontos fortes as entrevistas 

serem direcionadas e perceptivas. Direcionadas, visto que as entrevistas enfocam diretamente 

o tópico do estudo de caso e perceptivas por apresentarem inferências causais percebidas. As 

entrevistas semi-estruturadas têm uma estrutura de perguntas que servem de orientação geral, 

mas que permitem uma flexibilidade para incluir perguntas não-estruturadas, (YIN, 2005). 

As entrevistas realizadas para este estudo foram abertas e flexíveis, por meio de um 

roteiro semi-estruturado (Anexo A). 
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Entrevistaram-se todas as pessoas necessárias para poder dar respostas as questões de 

investigação formuladas inicialmente e de acordo com a disponibilidade estabelecida pela 

própria empresa. As entrevistas ocorreram no período de maio a junho de 2010; o Quadro 3 

sintetiza o planejamento: data, duração, blocos de questões, nível hierárquico, número de 

ordem, cargo e instrumento. 

 

 

Data 

 

Duração 

Blocos de 

Questões 

Nível 

hierárquico 

Nº 

ordem 

 

Cargo 

 

Instrumento 

09/06/2010 1 h 6, 7, 8 e 9 Top (1) Diretor de Comercial Entrevista semi-

estruturada 

24/05/2010 - 1, 2, 3, 4, 6, 

7, 8 e 9 

Middle 

manager 

(2) Gerente de vendas da 

regional Sul 

Entrevista via e-

mail 

25/05/2010  - 1, 2, 3, 4, 6, 

7, 8 e 9 

Middle 

manager 

(3) Supervisor de vendas 

da regional Centro 

oeste 

Entrevista via e-

mail 

17/05/2010 1 h 1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8 e 9 

Middle 

manager 

(4) Coordenador Comercial Entrevista semi-

estruturada 

18/05/2010 1 h 1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8 e 9 

Middle 

manager 

(5) Coordenador Gestão de 

Distribuição 

Entrevista semi-

estruturada 

19/05/2010 1 h 1, 2, 3, 4, 6, 

7, 8 e 9 

Middle 

manager 

(6) Coordenador 

Informações Gerenciais 

Entrevista semi-

estruturada 

21/05/2010 45 min. 3 e 4 Bottom (7a) 

 

Analista de 

informações gerenciais 

Entrevista semi-

estruturada 

21/05/2010 45 min. 3 e 4 Bottom (7b) 

 

Analista de gestão de 

distribuição 

Entrevista semi-

estruturada 

21/05/2010 45 min. 3 e 4 Bottom (7c) Analista comercial Entrevista semi-

estruturada 

Quadro 3 – Planejamento das entrevistas 

Fonte: Elaboração própria 

 

Conforme pode ser observado no Quadro 3, não foi possível fazer uma entrevista 

semi-estruturada com o gerente vendas da regional sul, e nem com supervisor de vendas da 

regional centro oeste, devido ao trabalho dos mesmos que exige constantes viagens pelo 

Brasil, o que impossibilitou a entrevista pessoalmente, optando-se pelo envio do roteiro da 

entrevista por correio eletrônico, no qual os mesmos responderam e devolveram via e-mail.  

Exceto povos que não dominavam a escrita, o uso de informações documentais é 

relevante para todos os tópicos do estudo de caso. Os documentos são importantes fontes de 

evidências pelo fato de ser: estáveis, podendo ser revistos inúmeras vezes; discretos, não 

sendo criados como resultados do estudo de caso; exatos, por citar nomes, referências e 
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detalhes importantes de um evento; ampla cobertura, por abranger um longo espaço de tempo, 

muitos eventos em diversos ambientes distintos. (YIN, 2005). 

A análise dos documentos relacionados à empresa objeto de estudo, assim como as 

entrevistas, possibilitam a triangulação das informações, o que contribui com a 

complementação e melhoria na confiabilidade das mesmas. Entre os diversos documentos que 

foram utilizados no presente estudo de caso, se divide os mesmos em dois grupos: os 

documentos preparados pela empresa e os documentos que não foram produzidos pela própria 

empresa.  

Quanto à documentação preparada pela empresa destaca-se que foi analisado: 

planejamento estratégico, organogramas, descrições de cargos, folhetos informativos, 

referências para a página da empresa na Web, documentos descritivos da política 

organizacional, publicações internas, boletins, circulares relacionadas ao tema, vídeos 

institucionais.  

Quanto à documentação que não foi produzida pela própria empresa estão os 

comunicados de imprensa, publicações especializadas em revistas acadêmicas e informações 

em outros meios de web sites (notícias). 

Referindo-se a observação direta, destaca-se que esta é mais do que uma visita a 

empresa, na observação direta o pesquisador deve observar os processos e as relações entre os 

diferentes setores e departamentos, analisando a cultura e o modus operandis da empresa in 

locus. Conforme Yin (1994) de modo mais informal é possível realizar uma observação direta 

ao longo de uma visita de campo; as evidências observacionais são úteis para fornecer 

informações adicionais sobre o estudo de caso em análise. 

Neste contexto foram realizadas visitas a empresa, tanto para realizar as entrevistas, 

como para conhecer as diversas áreas e filiais da empresa de forma a permitir a confirmação 

de muitas das questões ou aspectos das entrevistas discutidas nos documentos. 
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Este estudo abrangeu o período de janeiro de 2007 a abril de 2010, e correspondeu ao 

período em que a empresa planejou uma mudança na estratégia, oportunizando o 

desenvolvimento desta pesquisa, quando se estudou a Estratégia de Carteira Ótima, Estratégia 

de Atuação e Curva de Paretto. As fases do processo da estratégia como prática foram 

estudadas em profundidade. Para poder acompanhar a extensa rotina de trabalho nesta 

empresa, a qual tinha seu horário de funcionamento de segunda à sexta, das 5h às 22h, e 

sábados das 5h ás14h, o horário dedicado à pesquisa foi das 8h às 17h 30min. Este horário 

correspondeu ao dos gestores envolvidos no projeto de pesquisa como sujeitos sociais da 

pesquisa. Quando necessário este horário foi ampliado, acompanhando-se e participando-se 

integralmente das rotinas destes gestores. Neste período houve oportunidade de participação 

em todas as reuniões, eventos, treinamentos, palestras, almoços e jantares realizados, e que 

ocorreram durante os 40 meses de planejamento da nova estratégia de ação aqui estudada. 

Cabe ressaltar que muitos destes eventos ocorreram na cidade de São Paulo, onde se localiza 

uma das filiais da empresa. 

 

3.1.2. Análise das evidências 

Nesta etapa os dados são analisados de modo a alcançar as questões e proposições 

definidas na pesquisa. Para Eisenhardt (1989) e Pérez-Aguiar (1999), a análise da evidência é 

uma das fases mais importante e mais complexa, e, ao mesmo tempo menos codificada no 

estudo de caso.  

Cépeda-Carrión (2006, p. 67) observa que, embora possa haver sobreposição entre os 

processos de coleta e análise de dados, a análise de dados continua depois de ter terminado a 

sua coleta. A pesquisa qualitativa gera grandes quantidades de dados de campo, a fase de 

análise compreende desde a organização e redução desses dados para tirar conclusões a partir 

destes. A análise deve ser formalizada e explicada para que os resultados tenham lógica e 
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coerência com a estrutura conceitual, as questões e as proposições teóricas previamente 

elaboradas no estudo. 

A metodologia geral para análise dos dados pode ser operacionalizada por uma ou 

mais táticas de análise: a) pattern matching, b) geração de explicações (PÉREZ-AGUIAR, 

1999, p.236) e c) análise de narrativa (GODOI, BANDEIRA-DE-MELLO E SILVA (2006):  

a) pattern matching: "é a tática recomendada para comparar eventos, 

comportamentos ou circunstâncias que possam resultar das proposições teóricas 

com os acontecimentos, comportamentos ou circunstâncias comprovadas no 

caso” (PÉREZ-AGUIAR, 1999, p. 236). A variação da tática Pattern matching é 

denominada exame de padrão de comportamento (EPC), que consiste na 

formulação do comportamento previsto como uma afirmação, proposição ou 

hipótese, que será comprovada, transformada ou rejeitada pela prática, pelo 

comportamento real;  

b) geração de explicações: Tática destinada a esclarecer o fenômeno com base em 

suas causas e interações com outros acontecimentos e circunstâncias, que são 

apresentados no contexto de uma forma narrativa, servindo como tática que pode 

completar a análise de padrões nos pontos com maior dificuldade de 

compreensão, quando não houver clareza ou coerência do estudo, (PÉREZ-

AGUIAR, 1999); 

c) análise narrativa: Para Godoi, Bandeira-de-Mello e Silva (2006), a análise 

narrativa leva ao entendimento do texto em sua totalidade, de sua grandeza 

partindo de suas peculiaridades. 
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3.1.2.1 Descrição das categorias de análise 

Quanto à análise das evidências é fundamental especificar as categorias utilizadas no 

processo coleta dos dados e que posteriormente facilitarão à análise e geração dos resultados, 

assim como a relação destas com as proposições teóricas que pretendem responder às 

questões de pesquisa (Quadro 4). 

 

Objetivos específicos Questões de pesquisa Categorias de análise 

a) caracterizar o processo da 

estratégia deliberada; 

 

 

b) identificar as atividades 

práticas que caracterizam a 

implementação da estratégia; 

 

 

c) analisar o perfil do middle 

manager seguindo a tipologia 

de Floyd e Wooldridge (1992). 

Q1) Como é caracterizada a estratégia 

deliberada na organização? 

 

 

Q2) Como são caracterizadas as atividades 

práticas que implementam a estratégia 

deliberada? 

 

 

Q3) Como está caracterizado o perfil do 

middle manager seguindo a tipologia de 

Floyd e Wooldridge (1992) na organização? 

C1 – Estratégia deliberada 

 

 

 

C2 – Strategizing 

C2a – Prática 

C2b – Praxis  

 

 

C3 – Perfil do middle manager 

C3.a – Defender alternativas 

C3.b – Sintetizar informação 

C3.c – Facilitar adaptação 

C3.d–Implementar estratégia 

deliberada 

Quadro 4- Constructo da pesquisa  
Fonte: Elaboração própria   

 

Categoria C1 – Estratégia deliberada: Estratégia deliberada ocorre quando as estratégias 

pretendidas e planejadas são realizadas com origem em planos formais; intenções precisas 

formuladas e articuladas por uma liderança central; apoiada por controles formais para 

garantir uma implementação livre de surpresas, em um ambiente controlável ou previsível 

(MINTZBERG e WATERS, 1985).  

 

Categoria C2 – Strategizing: é o estudo das práticas realizadas pelos seus praticantes no local 

onde ela ocorre, no contexto em que está inserido, compreende as ações, as interações e as 

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

atividades (BALOGUN et al. 2003; JARZABKOWSKI et al. 2007). 
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Categoria C2a – Prática: Conjunto de atividades pertencentes ao contexto formal e incluem 

normas e expectativas de comportamento, episódios estratégicos e rotinas ostensivas 

(JARZABKOWSKI et al. 2007). 

 

Categoria C2b – Praxis: são fluxos situados de atividades socialmente alcançadas as quais 

são estrategicamente consequentes para a direção e sobrevivência de um grupo, organização 

ou indústria, (JARZABKOWSKI, et al. 2007).  

 

Categoria C3 – Perfil do middle manager: Perfis derivados do comportamento do middle 

manager, considerando o papel estratégico dos gestores (FLOYD & LANE, 2000) e a 

contribuição estratégica do middle manager como V3.a - defensor; V3.b - sintetizador; V3. c - 

facilitador e V3.d - implementor (FLOYD e WOOLDRIDGE, 1992). 

 

Categoria C3a – Defensor: Defender alternativas se caracteriza por justificar e definir novos 

programas, avaliar os méritos das novas propostas, busca de novas oportunidades, propor 

programas ou projetos para gestores de nível superior e justificar programas que já tenham 

sido estabelecidos. O middle manager com a tipologia de defender alternativas tem a 

capacidade de mudar o pensamento estratégico dos níveis de diretoria (top-manager), por 

meio da introdução de iniciativas estratégicas que divergem da concepção da estratégia em 

vigor. 

 

Categoria C3b – Sintetizador: Sintetizar informação é um perfil caracterizado por servir 

informações sobre a viabilidade de novos programas; comunicar as atividades dos 

concorrentes, fornecedores; Avaliar as mudanças no ambiente externo; e comunicar 
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implicações das novas informações. O middle manager desta tipologia interpreta, caracteriza 

as informações e conduz para cima, para os níveis de diretoria (top-manager). 

 

Categoria C3c – Facilitador: Facilitar a adaptação, segundo Floyd e Wooldridge (1992), é 

incentivar a discussão informal e de partilha de informações; amenizar regulamentos para 

obter novos projetos iniciados; ganhar tempo com programas experimentais; desenvolver 

objetivos e estratégias para projetos não oficiais; incentivar a resolução de problemas de 

equipes multidisciplinares; localizar e disponibilizar recursos para projetos em processo; e 

proporcionar uma estrutura adequada para programas experimentais. Este middle manager 

facilita e adapta as atividades essenciais que estão além das expectativas da diretoria. 

 

Categoria C3d – Implementador: Implementar a estratégia deliberada caracteriza-se por 

monitorar as atividades para dar apoio aos objetivos da diretoria; implementar planos de ação 

projetados para cumprir objetivos; traduzir objetivos em planos de ação; traduzir objetivos em 

objetivos individuais; e vender para diretoria as iniciativas dos subordinados. O middle 

manager que desempenha este papel tem o objetivo de alinhar as atividades organizacionais 

com a interação estratégica da diretoria. 

O Quadro 5 apresenta de forma resumida as descrições de cada uma das categorias 

de análise do presente estudo e seus conceitos correspondentes, que serão utilizados para 

análise das proposições e das questões de pesquisa. 

 

 Categoria Descrição Conceito 

C1 Estratégia 

deliberada 

Nível de estratégia definidas pela alta direção (nível top). 

C2 Strategizing Compreende as ações, as interações e as negociações de múltiplos atores e 

as situações práticas que eles se baseiam na realização das atividades. 

C3 Perfil do middle 

manager 

Defensor, sintetizador, facilitador e implementador. 

Quadro 5- Quadro Resumo: Descrição das categorias de análise do estudo e seus conceitos 

Fonte: Elaboração própria 
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Assim, a tática EPC foi utilizada na fase de análise dos dados de forma conjunta com 

a geração de explicações e descrição dos fatos, juntamente com a análise das narrativas, 

gravadas no momento das entrevistas e transcritas para propiciar a comparação dos 

acontecimentos e comportamentos. 

A seguir passa-se a estruturar a fase de análise dos dados deste estudo, a partir das 

considerações de Pérez-Aguiar (1999, p. 237). 
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4 ANÁLISE DOS RESULTADOS DO ESTUDO QUALITATIVO 

 

Este capítulo apresenta as características do caso analisado, constituindo a parte 

empírica deste estudo qualitativo. O resultado referente à coleta de dados obtida por meio de 

entrevista semi-estruturada, análise da documentação da empresa e os resultados de 

observação direta foram ajustados para permitir uma análise conjunta dos elementos do 

estudo e discussão das propostas (análise EPC conjugada a análise narrativa). O estudo está 

caracterizado na análise de três fases identificadas pelos anos de 2007 à 2009, conforme 

mudanças estratégicas ocorridas na organização.  

A estrutura do capítulo consiste na: (i) descrição das características da empresa; (ii) 

descrição das fases da estratégia do setor comercial e análise do papel do middle manager; 

(iii) análise das categorias de análises; (iv) análise e discussão das questões e proposições. 

 

4.1. DESCRIÇÃO DA EMPRESA E SUAS CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS 

 

4.1.1 Evolução histórica da empresa 

A história da Empresa, há mais de 130 anos, une-se de forma inseparável à história 

de uma família de imigrantes alemães que, como tantas outras vieram a procurar novas 

oportunidades no novo mundo e acabou por escrever importante capítulo do desenvolvimento 

do Vale do Itajaí e do próprio estado de Santa Catarina.  

Em 1880, tem início a produção de uma pequena tecelagem que, embora com 

recursos técnicos rudimentares, contava com um fator decisivo para sua sobrevivência e 

crescimento: a família sem exceção vinha de uma longa tradição de tecelões, anterior a 1686. 

Em 1893, o empreendimento assumiria juridicamente o porte de empresa. Enquanto 

um dos irmãos coordenava a parte produtiva, o outro vendia o produto em toda a colônia até 
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Itajaí. Em pouco tempo os produtos confeccionados tornaram-se conhecidos principalmente 

por sua qualidade, o que lhes conferiu na época, medalha de prata numa exposição promovida 

em Porto Alegre. Os produtos encontram ampla aceitação no mercado em todo território 

nacional. 

Na década de 10 foi adquirida uma fiação completa. Isto proporcionou 

independência do mercado externo de fios de algodão e uma passagem segura pelos tempos 

de recessão ocorridos durante a primeira guerra mundial. 

A década de 20 a Empresa transformou-se em sociedade por ações. Nesta década a 

empresa inaugura uma filial na cidade de Encano-SC e outra na cidade de Indaial-SC. 

Na década de 30, 40 e 50 marca a fundação de uma cooperativa de consumo, uma 

cooperativa de crédito e a fundação da associação desportiva.  

Na década de 60 a empresa procede a abertura de seu capital e dá início as 

exportações, tornando-se a primeira exportadora de vestuário do Brasil. Nesta mesma década 

a empresa tornando-se uma das maiores empresas da América Latina. 

Na década de 70 a produção de vestuário especificamente voltado ao atendimento 

do público infantil, onde a empresa lança a sua marca para o público infantil, expandindo, 

ainda mais, o foco neste público. 

Na década de 80 a estrutura da empresa atinge sua capacidade máxima, produzindo 

doze milhões de peças por mês, contando com mais de 20.000 colaboradores. A empresa 

inaugura uma filial localizada na cidade de Blumenau. 

Na década de 90 a empresa tinha uma estrutura de capital fortemente calcada em 

empréstimos atrelados ao dólar e, de modo semelhante ao que ocorreu com diversas empresas 

na mesma situação, após desvalorização cambial ocorrida no início de 1999, a situação 

financeira da empresa é adversamente afetada. Para solucionar tal problema, em dezembro de 

1999, é realizado um aumento de capital, mediante subscrição pública, no valor de 
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aproximadamente R$ 62,0 milhões, com o ingresso de novos acionistas. A partir de então, 

tem inicio o processo de reestruturação do passivo financeiro e processada uma reestruturação 

operacional, focando nas marcas e nos canais de distribuição mais rentáveis. 

Entre os anos de 2000 a 2006 a empresa aposta na valorização das marcas, 

reduzindo o número das marcas comercializadas, concentrando-se apenas nas marcas 

próprias. A empresa tinha a licença de marcas conhecidas nacional e internacionalmente e 

optou estrategicamente em descontinuar, visto que, mesmo com uma venda muito boa dos 

produtos, proporcionava uma margem de lucro muito baixa, exigindo um capital de giro 

muito alto. Com esta estratégia a empresa trocou crescimento por sustentabilidade, o que 

estava de acordo aquele momento que a empresa estava passando. A Empresa retoma a 

estratégia de crescimento, contratando uma empresa de consultoria especializada em 

planejamento estratégico.  

Em 2007 a Empresa apresenta as propostas para retomar o crescimento. A estratégia 

deliberada foca principalmente a área comercial. A implementação das principais estratégias 

deliberadas proporcionaria melhorias no desenvolvimento das atividades da empresa, 

maximizando a lucratividade dos seus acionistas e propiciando vantagens sobre os 

concorrentes. Em julho de 2007 já sofrendo impacto da nova estratégia a Empresa ingressa no 

Novo Mercado da BOVESPA, e passa a integrar a carteira do índice de ações com governança 

corporativa diferenciada (IGC). 

O ano de 2008 marca o desdobramento da estratégia para retomar o crescimento com 

a elaboração das estratégias Carteira Ótima, Estratégia de Atuação e Estratégia Curva de 

Paretto. 

No ano de 2009 são definidas as ações estratégicas relacionadas às estratégias 

definidas no ano anterior. 
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Em 2010 a estratégia deliberada da empresa deve se consolidar, o objetivo macro de 

dobrar o faturamento, que a princípio estava estimado até o final de 2011, mostra-se 

promissor. Se a curva de faturamento da empresa se mantiver, ainda no ano de 2010, a 

empresa deve ultrapassar o faturamento de R$1 bilhão. 

Podemos constatar que existe uma empresa antes e outra após 2007.  O ano de 2007 

é importante porque marca o inicio da elaboração das estratégias deliberadas que ainda estão 

em andamento na Empresa, Figura 6. O setor comercial foi e está sendo um dos principais 

setores responsável por esta virada estratégica da empresa, sendo acompanhado dos demais 

setores, no entanto as principais estratégias da empresa envolvem diretamente o setor 

comercial (Figura 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 – Evolução dos eventos históricos 

Fonte: Dados da pesquisa 
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4.1.2. Organograma da empresa / Setor comercial 

A empresa está organizada hierarquicamente, sendo representada pelo conselho 

administrativo, estando logo abaixo da presidência. A diretoria formada pelas diretorias: 

comercial; financeira; administrativa; industrial; cadeia de suprimento e logística; e marketing 

e produto, se reportam a presidência, Figura 7. 

 

 

Figura 7 - Organograma da empresa 

Fonte: Dados da Empresa 

Top-Manager 

Middle Manager 
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O nível gerencial é formado por 29 gerentes, sendo que dez estão na área comercial, 

quatro na área administrativa, quatro na área de logística, cinco na área de marketing e cinco 

na área de produção. 

Atualmente a empresa está totalmente profissionalizada, com exceção do diretor 

administrativo e do presidente que são membros da família, os demais diretores são 

profissionais contratados, como descreve o gerente comercial: 

 

A diretoria administrativa é familiar e fica localizada em Blumenau, a diretoria financeira não é da 

família e é controlada de São Paulo; a diretoria de marketing e produto também está localizada em 

São Paulo e não é da família; a diretoria da cadeia de suprimentos e logística, não é da família, e é 

localizada em Blumenau; a diretoria comercial localizada em Blumenau, não é da família e a 

diretoria industrial, não é da família e é administrada em Blumenau. Hoje, apenas a diretoria 

administrativa e o presidente são membros da família, os demais são profissionais contratados. 
 

Podemos perceber a preocupação da empresa em manter uma direção profissional, 

isto se deve principalmente à entrada da empresa em 2007 na bolsa de valores, quando a 

empresa passou a ser cobrada não pelos membros da família, mas sim pelos acionistas, que 

querem o retorno do investimento à curto prazo. O Quadro 6 resume o esquema de direção 

familiar e não familiar, a cidade onde se situam e o cargo que exercem. 

 

Administração Cidade de administração Cargo 

Familiar São Paulo Presidência 

Blumenau Diretoria Administrativa 

Profissional São Paulo Diretoria de Marketing e Produto 

Diretoria Financeira 

Blumenau Diretoria Comercial 

Diretoria Industrial 

Diretoria da Cadeia de Suprimentos e Logística 

Quadro 6 – Administração Familiar/ Profissional 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

4.1.3. Atuação da Empresa  

Quinzenalmente a alta direção se reúne na cidade de Blumenau, em um encontro 

chamado de reunião operacional. Na reunião operacional participam os diretores, a 
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presidência e o conselho administrativo, são nestas reuniões que começa a se ter os ensaios de 

algumas estratégias deliberadas da empresa e metas que serão estabelecidas para determinado 

período. 

Em relação à cadeia de produção, logística e distribuição, a empresa adota um 

modelo flexível que permite optar entre produzir nas unidades fabris os artigos de vestuário, 

terceirizar partes do processo produtivo, serviços de confecção, ou, ainda, comprar artigos 

acabados de terceiros. Cada uma dessas alternativas envolve diferentes cargas de custos e 

tempos de entrega. Nessas circunstâncias, a opção entre produzir ou terceirizar é feita com o 

objetivo de maximizar qualidade, custos e eficiência, após analisar fatores como as condições 

de demanda do mercado, as tendências da moda e os prazos em que os produtos devem ser 

entregues aos pontos de vendas. 

Entende-se, assim, que a empresa adotou um modelo de negócios de ponta, adequado 

para atender as tendências do mercado de vestuário, de forma rápida e eficiente, e utilizado, 

no mercado internacional, por empresas líderes tais como a Zara e Espirit. 

Os produtos são adquiridos por uma ampla gama de clientes, das faixas etárias mais 

variadas e pertencentes às mais diversas classes sociais, o que se traduz em uma das 

vantagens competitivas da empresa. 

A empresa demonstra preocupação com seus clientes a consumidores, o que é 

comprovado com a implantação do serviço SAC – Serviço de Atendimento ao Consumidor, 

no ano de 1994. Com esta atitude inovadora, empreendedora e pioneira para a época, a 

empresa torna-se a primeira empresa do setor de vestuário no Brasil a implantar este canal de 

comunicação direto com seus consumidores. O SAC tornou-se uma importante ferramenta 

para elaboração de seus produtos, procurando a satisfação dos seus clientes. 

A empresa, além de seguir a legislação do Brasil sobre os direitos dos trabalhadores, 

procura investir na melhoria do ambiente de trabalho e bem estar dos colaboradores, de forma 
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a proporcionar todas as condições para seu pleno desenvolvimento profissional e pessoal. Para 

tanto a mesma desenvolve diversos trabalhos e programas como: PIC, Tecendo Saúde, 

Tecendo Relações, Tecendo Segurança, Mamãe a Bordo, entre outros. 

A empresa sempre se orientou na interação e compromisso com o desenvolvimento 

das comunidades onde está inserida, investindo em programas que visam à educação, 

capacitação, saúde, esporte e lazer. Para tanto desenvolve campanhas e projetos como: 

Campanha Câncer de Mama, SCMC, PPD, Capacitação para Apenados, Escolas de Costura e 

Junior Achievement. 

A empresa estabelece com seus fornecedores uma relação pautada na transparência, 

respeito aos contratos e preocupação com o desenvolvimento técnico e equilíbrio financeiro, 

adotando como prática a preferência por empresas cidadãs, possuidoras de alto padrão ético, 

boa reputação e adeptas às práticas de responsabilidade social. Para regular suas relações com 

fornecedores e parceiros, a empresa estabelece como prática: 

a) priorizar a seleção de parceiros e fornecedores que ofereçam alto padrão de 

qualidade em seus produtos e serviços, além de orçamentos e prazos condizentes 

com os critérios oferecidos pelo mercado; 

b) aplicar, sem exceção, todos os critérios e exigências relativas ao cumprimento da 

legislação trabalhista, previdenciária e fiscal; 

c) avaliar o impacto que os produtos ou serviços oferecidos por seus fornecedores e 

parceiros causam no meio ambiente, verificando as ações desenvolvidas a fim de 

minimizar estes impactos. 

Sabendo da importância da sustentabilidade a empresa busca o desenvolvimento 

respeitando o meio ambiente. A água utilizada só é devolvida ao ecossistema após um 

tratamento biológico e físico-químico, assim sem causar impactos ambientais. Para reduzir a 

emissão de poluentes na fonte, as caldeiras estão adaptadas para queima de gás natural. 
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4.2. DESCRIÇÃO DAS FASES DA ESTRATÉGIA  

 

Passamos a descrever o processo de elaboração das estratégias da organização. 

Destacamos como já foi dito, que o Setor Comercial da empresa e mais especificamente o 

processo da Estratégia de Carteira Ótima, Curva de Paretto e Estratégia de Atuação serviram 

de palco para análise considerando a participação do middle manager nos diferentes 

momentos das três fases que passam a ser descritas e analisadas. 

Primeiramente, identificamos a partir da análise de documentos (principalmente 

planejamento estratégico) e da entrevista com o diretor comercial, as principais estratégias 

deliberadas elaboradas pela empresa e constatamos também que as estratégias definidas pela 

alta direção têm a influência do middle manager da empresa.  

Conforme depoimento do coordenador comercial esta participação ocorre sempre 

que a alta direção planeja uma nova estratégia: “... em cada momento que se vai elaborar uma 

estratégia pela diretoria precisa-se de uma simulação de um cenário da consequência da 

estratégia que está sendo elaborada. Neste momento há sim a participação, a influência do 

gerente”.  

Em 2007, após uma fase turbulenta (Figura 6) e diversos processos de mudança, a 

alta direção decide estabelecer uma meta de dobrar o faturamento da empresa em apenas 

cinco anos. Antes do ano de 2007 o faturamento anual da empresa era de R$ 500 milhões por 

ano, com a meta de dobrar o faturamento a empresa pretendia chegar a um faturamento de R$ 

1 bilhão até final do ano de 2011. 

Dentre as ações definidas pela alta administração estava a contratação dos serviços 

de uma empresa de consultoria, além de se aproveitar o know-how dos consultores internos, 

diretores, gerentes, coordenadores, supervisores e conselheiros. Com isto, a alta direção da 

empresa elaborou a estratégia respondendo as perguntas “o que” e “como” sugeridas por 
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Jarzabkowski et al. (2007). O que fazer e como fazer para alcançar seu objetivo macro (dobrar 

o faturamento).  

 

4.2.1. Fase 1 - Estratégia deliberada da empresa 

Esta fase corresponde ao período de janeiro de 2007 à dezembro de 2008. 

As estratégias elaboradas foram: 

a) reposicionar a marca como moda acessível (janeiro de 2007): A empresa 

apresentava elevado potencial de crescimento, visto que a penetração na base de 

usuários potenciais era baixa. Mesmo na cidade de São Paulo, onde a presença da 

empresa é maior, as pesquisas indicavam que a penetração da marca não passava 

de 22% na classe A, 24% na classe B1, 16% na classe B2 e apenas 4% na classe 

C. O maior limitante ao aumento de penetração da marca, principalmente nas 

classes B e C, era o fato da marca ser associada por esses consumidores a 

produtos de preços mais elevados. Com o objetivo de conquistar estes usuários, a 

empresa pretendia reposicionar a marca da empresa como “moda acessível”, 

aumentando a oferta de produtos e intensificando os investimentos em 

propaganda. Em janeiro de 2007 a empresa lançou a primeira coleção nos moldes 

da nova estratégia (reposicionar a marca como moda acessível); 

b) buscar relação de valor mais adequada para os produtos da empresa (janeiro de 

2007): a empresa elaborou um longo estudo sobre os preços dos produtos e, em 

alguns casos, os preços foram reduzidos. Os produtos, como camisetas 

masculinas, tiveram seus preços reduzidos em 16,3% e as calças femininas, em 

21,8%. No entendimento da empresa, entretanto, não significava esta uma 

estratégia de baixar preços, e sim uma alternativa para fomentar o varejo. Em 

algumas lojas, o preço médio de venda aumentou, pois os clientes compram 
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produtos de moda que possuem maior valor agregado. Os clientes perceberam em 

janeiro de 2007 na coleção de alto verão que a empresa havia mudado a sua 

política de preço, devido a sua estratégia de valor mais adequado aos produtos; 

c) aumentar a oferta pública de ações (junho de 2007): a empresa realizou emissão 

de ações na Bovespa e, desde então, ampliou sua base de acionistas, com maior 

free flow. A estrutura de capital mais sólida, aliada ao fortalecimento da estrutura 

organizacional, permitiu a consolidação dos investimentos planejados para os 

próximos anos, em abertura de lojas próprias, tecnologia de informação e 

tecnologia industrial. A organização em junho de 2007 ingressou no Novo 

Mercado, em um segmento de listagem da Bovespa destinado à negociação de 

ações de empresas que adotam práticas de governança corporativa e de divulgação 

de informações adicionais que é exigido pela legislação. A empresa encerrou sua 

oferta pública de ações com captação de R$ 311,6 milhões. Os investidores 

estrangeiros ficaram com 63,11% dos papéis distribuídos, os fundos de 

investimento nacionais com 25,44% e pessoas físicas com 11,45%; 

d) aumentar a oferta de crédito na rede Store (junho de 2007): um cartão do tipo 

private label, com características comparáveis às de outros cartões no mercado 

foi o foco da estratégia, a ser complementada por um cartão co-branded e 

produtos adicionais, como crédito pessoal e seguro. A empresa planejou expandir 

a operação do cartão com base em um acordo comercial com uma instituição 

financeira, baseado em compartilhamento de resultados e de riscos. Como 

resultado da implantação, a empresa ganhou no aumento das vendas e do ticket 

médio (valor médio de compras por cliente); 

e) expandir a rede Store (agosto de 2007): o mapeamento detalhado de shopping 

centers, corredores comerciais e bairros residenciais de 135 cidades concluído em 
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agosto de 2007 indicaram que havia espaço para duplicar o número de lojas. A 

participação de mercado da empresa estudada foi sempre maior em cidades onde 

existiam lojas da rede. Desta maneira, o foco de crescimento se voltou para 

cidades médias e grandes, tanto nos shopping centers, quanto em lojas de rua. 

Assim, aumentou a capilaridade e a distribuição, buscando sempre atingir maior 

gama de classes sociais. A meta da empresa, à época, era de que até o final do 

ano de 2010, a rede deveria alcançar um total de 325 lojas, entre franquias e lojas 

próprias. Na Figura 8 pode-se observar o aumento na abertura de lojas da rede de 

1993 até o mês de abril de 2010 com 308 lojas abertas; 

 

Figura 8 – Curva acumulada de abertura de lojas 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

f) aumentar o número de lojas próprias (março de 2008): a empresa objetivou 

aumentar o número de lojas próprias, dentro da rede Store, normalmente lojas-

modelo de maior tamanho, em torno de 200m
2
 a 240m

2
. Nas maiores cidades, nas 

quais a presença da empresa ainda é discreta, é que existe prioridade na abertura, 

por exemplo, a cidade do Rio de Janeiro, ou shopping centers de alto fluxo, 

voltados para as Classes A e B. O objetivo de tal estratégia é controlar os pontos 

de alta visibilidade e fortalecer a construção da marca. A empresa contava com 

25 lojas próprias em março de 2008 e planeja expandir esse número até final de 

2010; 
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g) ampliar as vendas no varejo multimarcas (junho a dezembro 2008): o 

reposicionamento da marca como de moda acessível (estratégia a), além de 

permitir a recuperação da venda média histórica nos atuais 9.155 pontos de venda 

da marca (de um total de aproximadamente 12.473), propicia condições para a 

conquista de novos clientes no varejo multimarcas.  

 

Ao término desta primeira fase, a empresa realizou novamente pesquisas de mercado 

com empresas especializadas e buscou informações no ambiente interno visando confirmar os 

resultados obtidos na primeira pesquisa. Reuniões, coordenadas pelo nível gerencial, foram 

realizadas em São Paulo e em Blumenau para redefinição das estratégias deliberadas. Uma 

equipe de consultores se instalou na empresa para agilizar o processo de busca de informações 

e tomada de decisões. Dependendo da magnitude da decisão a ser tomada, toda a empresa foi 

envolvida para que o processo estratégico pudesse ser mais bem desenvolvido. 

 

4.2.2. Fase 2 - Estratégia como prática 

Esta fase corresponde ao período de janeiro a abril de 2009. 

Considerando o conceito de práticas de Jarzabkowski et al. (2007), o qual diz 

respeito a rotinas compartilhadas de comportamento, tradições, normas e procedimentos para 

pensar e agir, passamos a descrever três estratégias que foram identificadas como práticas 

decorrentes (ou alinhadas) das estratégias deliberadas (descritas no item 4.2.1). 

Em janeiro de 2009, ocorreu na cidade de São Paulo uma reunião de encerramento 

do ano, onde estiveram presentes diversos membros responsáveis pela estratégia da empresa, 

como diretores e middle manager de diversas áreas. Foram apresentados os resultados do 

setor comercial da empresa e as expectativas para os próximos anos, além de um plano para a 

realização da estratégia de classificação de seus clientes, de forma a poder atender cada 

cliente de acordo com as suas necessidades e perfil. 
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Nesta ocasião os middle managers apresentaram três estratégias para por em prática 

as estratégias deliberadas, são elas: (i) “Estratégia de Carteira Ótima”; (ii) “Estratégia Curva 

de Paretto” e (iii)  “Estratégia de Atuação”; as quais passaremos a denominar práticas 

estratégicas ou estratégia como prática, segundo entendimento de  Balogun et al. (2003) e 

Jarzabkowski et al. (2007).  

Foi identificado que o middle manager, na tarefa de elaboração destas práticas 

estratégicas é influenciado pela ação do nível bottom, quando verifica qual é o analista que 

pode ajudá-lo na elaboração da estratégia, o qual tem o conhecimento necessário para tal 

tarefa. Tendo identificado este, o middle manager informa os relatórios que precisa e após as 

informações geradas, o middle manager e os analistas conferem as informações de forma a 

verificar se serão necessárias mais informações, mais relatórios, ou se o que já têm é 

suficiente para elaboração das estratégias, conforme depoimento do analista de informações 

gerenciais: 

A minha gerencia interpreta as informações da diretoria, e verifica qual é o analista 

que tem o conhecimento sobre o assunto que o gerente pretende tratar. Identificando 

o analista, o gerente passa as informações que precisa e depois eu juntamente com o 

meu gerente analisei os relatórios que eu gerei que haviam sido solicitados, e juntos 

verificamos as melhores opções para tomada de decisão. 

 

As estratégias, elaboradas pelos middle managers, com suporte do nível bottom, tem 

o intuito de garantir a realização das estratégias deliberadas.  

Conforme documentos da tabela de preços da empresa, a estratégia Carteira Ótima 

emergiu das seguintes estratégias deliberadas: (a) Reposicionar a marca como moda acessível; 

e (b) Buscar relação de valor mais adequada para os produtos da empresa. Estas duas 

estratégias deliberadas são atendidas pela estratégia que analisa a questão da margem de lucro 

para empresa. Se um produto não gera lucro para empresa ou gera lucro muito baixo, o 

mesmo não é produzido pela empresa. 
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As estratégias deliberadas de (c) Aumentar a oferta pública de ações; (d) Aumentar a 

oferta de crédito na rede Store; e (g) Ampliar as vendas no varejo multimarcas são garantidas 

com a realização da estratégia Curva de Paretto. Conforme documento da política comercial 

da empresa, a ampliação das vendas deriva do aumento do faturamento nos mesmos clientes, 

gerando pela oferta de créditos pelo uso do cartão de crédito da empresa nas lojas Store. A 

capitalização causada pela entrada da empresa na bolsa de valores proporciona ao financeiro 

da empresa investir em projetos como o do cartão Store. 

Conforme documento sobre a expansão de lojas, a estratégia deliberada de (e) 

Expandir a rede Store; e (f) Aumentar o número de lojas próprias, é atendido pela Estratégia 

de Atuação, que atua analisando a participação por metro quadrado das lojas. As estratégias 

consistiam na classificação dos clientes de acordo com o perfil de compra. Somente após 

definido o perfil foi possível verificar as ações a serem tomadas para cada grupo de 

consumidores, Quadro 7. 

Estratégia deliberada Práticas estratégicas 

Reposicionar a marca como moda acessível (a) Carteira Ótima 

Buscar relação de valor mais adequada para os produtos da 

empresa (b) 

Aumentar a oferta pública de ações (c) Curva de Paretto 

Aumentar a oferta de crédito na rede Store (d) 

Ampliar as vendas no varejo multimarcas (g) 

Expandir a rede Store (e) Atuação 

Aumentar o número de lojas próprias (f) 
Quadro 7 – Estratégia Deliberada e Práticas estratégicas  

Fonte: Dados da pesquisa 
 

A seguir descreveremos cada uma das estratégias definidas pelo middle manager, a 

partir da análise de documentos cedidos pela empresa. Os documentos usados foram: todos os 

cenários e as simulações elaboradas para chegar as estratégias, a apresentação usada nos 

eventos de divulgação das estratégias, além de entrevistas com os middle managers. 

A Estratégia “Carteira Ótima” é definida tomando-se por base o faturamento do 

cliente e a margem de contribuição. A linha de corte da “carteira ótima” foi estabelecida em 
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um faturamento de até R$ 50 mil reais e uma margem de contribuição de 27%. Tanto a linha 

de corte do faturamento quanto à margem de contribuição foram decididas em reuniões 

subsequentes, com a participação do middle manager de cada regional. Lá, utilizaram o seu 

conhecimento prático para definir os parâmetros de corte, realizando assim a estratégia na 

prática (JARZABKOWSKI et al. 2007). Com estes parâmetros definidos foi possível 

classificar os clientes em quatro categorias ou perfis: a) “barganhista”; b) “agressivo”; c) 

“passivo”; e d) “elite”. 

O entendimento dos middle managers foi de que o “barganhista” são os clientes que 

compram poucos produtos e com margem baixa para a empresa. Este não é um cliente 

desejado. Devem ser tomadas ações para que tenha margem maior ou aumente as compras de 

produtos. O “agressivo” são os clientes com um faturamento alto para a empresa, com 

margem baixa. Como este cliente já apresenta um faturamento alto, são necessárias algumas 

ações para que a margem de lucro também aumente. O “passivo” são os clientes com uma 

margem de contribuição muito alta, mas com faturamento baixo. É preciso incentivar este 

cliente a comprar mais (na próxima fase descreveremos as ações que correspondem a este 

incentivo à compra), mantendo a mesma margem de contribuição. O cliente “elite”, que 

significa o melhor de um grupo, consequentemente, são os clientes ideais da empresa. 

Apresentam margem de contribuição e faturamento altos, sendo muito lucrativos. 

Com base nestes dados se elaborou a Figura 9, que mostra a distribuição dos clientes 

em um plano estratégico. Os clientes podem ser classificados em dois grupos: na parte 

inferior, os clientes que proporcionam uma margem de lucro muito baixa para a empresa; na 

parte superior, os clientes com uma margem de lucro alta. 
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Figura 9 - Estratégia de “Carteira Ótima” 
Fonte: Adaptado da apresentação utilizada nos eventos de divulgação da estratégia 
 

Outros dois grupos devem ser observados na Figura 9: o da direita, como os clientes 

de maior faturamento; e o da esquerda, como clientes de baixo faturamento. Ambos 

apresentam problemas, exigindo ações diferenciadas. Para esta necessidade, foram criadas as 

ações estratégicas, descritas na fase 3 deste estudo. 

A Estratégia “Curva de Paretto” visa identificar os principais clientes de uma 

carteira quanto ao faturamento. Ela orienta os middle managers quanto à produtividade dos 

clientes principais, isto é, o seu nível de participação no faturamento da empresa. Seguindo a 

teoria de Paretto 20% dos clientes (clientes principais) devem contribuir com 80% do 

faturamento.  

A estratégia “Curva de Paretto” é elaborada por meio da classificação dos clientes 

em relação a sua participação no faturamento da empresa. A linha de corte da “Curva de 

Paretto” foi estabelecida em 5%, 15% e 80%. 

Assim como na estratégia de “Carteira Ótima” a linha de corte do percentual de 

faturamento foi decidida em reuniões subsequententes, com a participação dos middle 

managers de cada regional e para a classificação da “Curva de Paretto” foi utilizado o 

conhecimento prático dos middle managers para definir os parâmetros de corte, realizando 

assim a estratégia na prática (JARZABKOWSKI et al. 2007). Com estes parâmetros definidos 
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foi possível classificar os clientes em três categorias ou perfis: a) “Fundamentais”; b) 

“Importantes”; e c) “Necessários”. 

O entendimento dos gerentes foi de que os clientes “fundamentais” são os clientes, 

apesar de um grupo pequeno de 5%, responsáveis por grande parcela do faturamento, 

aproximadamente 20%, o que torna estes clientes fundamentais no faturamento da empresa. É 

o cliente que a empresa não pode perder, pois a sua perda representaria um impacto negativo 

no faturamento da empresa. Os perfis “importantes” são clientes importantes para empresa, 

formados por aproximadamente 15% da carteira, são responsáveis por aproximadamente 60% 

do faturamento. É necessário ações para que se possam manter estes clientes não os perdendo 

para a concorrência. Os clientes “necessários” é o maior grupo de clientes da empresa, 

aproximadamente 80%, no entanto sua participação no faturamento é pequena, sendo 

responsável por apenas 20% do faturamento, fazendo-se necessárias ações para que estes 

clientes aumentem o seu faturamento. 

Com base nesta formulação prática da estratégia, se elaborou a Figura 11, que 

representa a distribuição dos clientes em um plano estratégico. Na esquerda encontra-se a 

representação percentual dos clientes; no lado direito a representação do percentual de 

faturamento dos mesmos. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 - “Curva de Paretto” 

Fonte: Adaptado da apresentação utilizada nos eventos de divulgação da estratégia 
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Os clientes podem ser classificados em dois grupos; na parte inferior, os clientes que 

compram pouco da empresa, são os clientes com um percentual de participação baixa, na 

parte superior encontram-se os clientes com um percentual alto de participação dos produtos 

na loja. Tendo em vista a importância de cada cliente no faturamento da empresa, são 

necessárias ações diferenciadas, para retenção e fortalecimento destes clientes, foram criadas 

as ações estratégicas, descritas na fase 3 deste estudo para atender esta necessidade. 

Para elaboração da Estratégia de “Atuação” os gestores da empresa se basearam 

nos estudos de Porter (1986) sobre a matriz de crescimento/parcela que é baseado no uso do 

crescimento da indústria e da parcela do mercado relativo. 

A estratégia de “atuação” é elaborada por meio da classificação do tamanho da loja 

dos clientes e o percentual de participação dos produtos na loja. A linha de corte da “Atuação” 

foi estabelecida em um tamanho de loja de 60 m
2
 e um percentual de participação dos 

produtos na loja de 30%. Tanto a linha de corte do faturamento quanto à margem de 

contribuição foram decididas a partir de diversas reuniões, com a participação dos middle 

managers de cada regional.  

Assim como na “Carteira Ótima” e na “Curva de Paretto” foi utilizado o 

conhecimento prático dos middle managers para definir os parâmetros de corte, seguindo 

rotinas compartilhadas de comportamento, tradições, normas e procedimentos para pensar e 

agir, realizando assim a estratégia na prática (JARZABKOWSKI et al. 2007).  

Com estes parâmetros definidos foi possível classificar os clientes em quatro 

categorias ou perfis: a) “crescer oportunamente”; b) “crescer participação”; c) “defender 

posição”; e d) “blindar”.  

O entendimento dos middle managers foi de que os clientes com o perfil “crescer 

oportunamente”: são clientes com lojas pequenas, e que tem uma participação pequena dos 

produtos da empresa em sua loja. É preciso que ações sejam tomadas para que este cliente 
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aumente sua participação percentual de produtos e/ou aumente o tamanho da loja de forma 

que aumente o número de compra de produtos. O perfil “defender posição” são clientes com 

uma participação percentual alta, no entanto o tamanho de sua loja é pequeno. É preciso 

incentivar estes clientes a ampliar as suas lojas, de forma que o cliente possa ter mais espaço 

para expor seus produtos, vindo a comprar mais. O perfil “crescer participação” caracteriza 

clientes com loja grande, mas com participação percentual de produtos na loja pequena. Estes 

clientes já têm uma loja grande, sendo necessárias algumas ações para que o percentual de 

participação dos produtos na loja aumente. O perfil “blindar”, significa o melhor de um grupo, 

são os clientes desejados pela empresa, o ideal é que todos os clientes tivessem este perfil pelo 

fato de terem tanto uma loja grande como um percentual de participação dos produtos na loja 

alto, sendo um cliente com grande potencial de compra para empresa. 

A Figura 11 mostra a distribuição dos clientes em um plano estratégico. Podem ser 

classificados em dois grupos: na parte inferior, os clientes que compram pouco da empresa, 

são os clientes com um percentual de participação baixa, na parte superior encontram-se os 

clientes com um percentual alto de participação dos produtos na loja. 

 

 

 

 

 

Figura 11 - Atuação 

Fonte: Adaptado da apresentação utilizada nos eventos de divulgação da estratégia 
 

Outros dois grupos devem ser observados na Figura 11: o da direita, onde se 

encontram os clientes com lojas maiores; e o da esquerda, com tamanho de loja pequena, em 

ambos os grupos existem problemas diferentes, que exigem ações diversas. Em alguns casos é 

preciso ações de forma a manter clientes no perfil que ele se encontra. Em outros casos são 
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necessárias ações para que o cliente migre para o perfil seguinte. As ações estratégicas para 

minimizar tais problemas serão descritas na Fase 3 deste estudo. 

Visando sintetizar esta Fase 2 foi elaborada a Figura 12 que apresenta o 

entendimento do processo de formação da estratégia na empresa em estudo. No topo da figura 

encontra-se o nível top de tomada de decisão da empresa, responsável pela elaboração da 

estratégia deliberada representada pelas letras (a, b, c, d, e, f e g). Cada uma das letras 

representa uma estratégia deliberada pela alta direção. A seta representada pela letra “X” 

indica a atuação do middle manager no sentido de subsidiar processo de elaboração da 

estratégia deliberada, por meio da simulação e elaboração de cenários, necessários para 

alimentar o processo de formação da estratégia deliberada. 

A partir das estratégias deliberadas o processo de elaboração da estratégia na prática 

(I, II, III - Estratégias de Carteira Ótima, Curva de Paretto e de Atuação) é conduzido pelo 

nível do middle manager.  

A seta “Y” representa a participação do nível bottom no processo de elaboração da 

estratégia na prática com a geração de informações por meio da participação dos analistas 

com suas ideias, e sugestões no processo de elaboração das ações estratégicas caracterizando 

a praxis, como veremos mais detalhadamente na descrição da Fase 3. 
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Figura 12 – Esquema da estratégia como prática 

Fonte: Elaboração própria 

 

4.2.3. Fase 3 – Praxis - Ações estratégicas na prática 

Esta fase corresponde ao período de maio a dezembro de 2009; durante este período 

os gerentes se reuniram em Blumenau, e quando necessário em São Paulo, para elaboração 

das ações que iriam garantir o sucesso na implantação das estratégias (Quadro 8). 

 

Data Reunião Local Participantes Duração 

08/05/2009 Definições de ações 

estratégicas 

Blumenau Middle managers regional Sul  

12h 

11/06/2009 Definições de ações 

estratégicas 

São Paulo Middle managers regional São Paulo 

Interior 

 

8h 

17/07/2009 Definições de ações 

estratégicas 

São Paulo Middle managers regional São Paulo 

capital 

 

8h 

24/08/2009 Definições de ações 

estratégicas 

Blumenau Middle managers regional Minas Gerais  

8h 

21/09/2009 Definições de ações 

estratégicas 

Blumenau Middle managers regional São Paulo 

capital e Centro Oeste 

 

12h 

22/09/2009 Definições de ações 

estratégicas 

Blumenau Middle managers regional Nordeste  

8h 

23/09 à 

04/12//2009 

Tabulação dos dados 

obtidos nas reuniões 

Blumenau Bottom, middle manager 3 meses 

Quadro 8 – Calendário de eventos/ Reuniões estratégicas 

Fonte: Dados da pesquisa 
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Todos os eventos descritos no Quadro 8 foram coordenados pelo coordenador 

comercial, que tinha a incumbência de organizar os debates para elaboração das ações que 

iriam garantir o sucesso das três estratégias: Carteira Ótima, Curva de Paretto e de 

Atuação. 

Nestas reuniões os gerentes eram instigados a dar a sua opinião sobre quais ações 

deveriam ser feitas para garantir o desempenho das estratégias. Durante a reunião um analista 

(bottom) anotava todas as considerações e sugestões feitas pelos gerentes. Ao término de 

todas as reuniões foi feita uma análise qualitativa pelo coordenador comercial e pelo 

coordenador de projetos internos auxiliados pelos seus respectivos analistas (nível bottom) 

que ajudaram na tabulação dos dados. O resultado desta análise encontra-se nos (Quadros 9 à 

19), que serão explicados mais adiante. 

Seguindo o conceito de Jarzabkowski, et al. (2007), na qual praxis são fluxos 

situados de atividades socialmente alcançadas as quais são estrategicamente consequentes 

para a direção e sobrevivência de um grupo, organização ou industria, passamos a descrever 

as atividades ou ações que constituem a praxis ou a adaptação das estratégias de forma a 

atender as particularidades vividas pela organização. 

Por meio de análises realizadas pelos estrategistas envolvidos no processo de 

formação da estratégia (middle manager comerciais, especialistas na área) foram definidas 

quais as ações seriam necessárias para aperfeiçoar os perfis dos clientes de acordo com os 

parâmetros estabelecidos pelas estratégias de “Carteira Ótima”, “Curva de Paretto” e 

“Atuação”.  

Os Quadros (9 à 19) sintetizam, na coluna da direita, as ações estratégicas elaboradas 

pelos middle managers caracterizando a praxis. 

Nas ações relacionadas à estratégia “Carteira Ótima” os middle managers 

elaboraram ações de forma que fosse possível elevar os clientes para o próximo estágio (é 
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favorável evoluir o cliente um estágio de cada vez do que pular estes passos). Desta forma o 

cliente “barganhista” deveria receber ações para evoluir para o estágio de cliente “Agressivo”, 

Quadro 9. 

 

Carteira Objetivo Atividade Ação 

a) Barganhista Crescer em 

faturamento, 

transformando o 

cliente em 

“agressivo” 

1.  Política 

comercial 

Incentivar com prazo de pagamento e/ou descontos para 

que o cliente “barganhista” compre mais produtos de 

coleção e aumente o faturamento. 

 

  

 2.   Venda 

programada 

- roteiro de 

visitas 

Programar com antecedência comprando produtos e 

programando o mês e a quinzena em que deseja receber o 

produto. Isto garante à fábrica a produção com destino 

certo e o roteiro de visita mostra a empresa interessada no 

cliente. 

Quadro 9 - Ações para clientes “barganhistas” 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

O cliente agressivo deveria receber ações para evoluir para cliente “passivo”, Quadro 

10. 

 

Carteira Objetivo Atividade Ação 

b) Agressivo 

  

  

  

 Crescer em 

margem, 

transformando 

o cliente em 

“passivo” 

  

  

1.   Política 

comercial 

Incentivar por meio de prazo de pagamento e/ou descontos 

para que os clientes “agressivos” comprem mais produtos 

de coleção, que são produtos com uma margem de lucro 

maior. 

2.   Aumento mix 

de moda 

Incentivar a venda de produtos da moda que são produtos 

com valor agregado; a venda destes produtos causa o 

aumento da margem de lucro.  

3.   Vender 

programado 

 – roteiro de 

visitas 

Programar com antecedência comprando produtos e 

programando o mês e a quinzena em que deseja receber o 

produto. Isto garante à fábrica a produção com destino certo 

e o roteiro de visita mostra a empresa interessada no cliente. 

4.    

Acompanhamento 

gerencial 

Verificar os clientes com perfil de baixa margem, pois eles 

precisam de uma atenção especial. Dependendo da evolução 

do perfil deste cliente, pode ser necessário o descarte. 

Quadro 10 - Ações para cliente “agressivo” 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

O cliente “passivo” deveria receber ações para evoluir para o perfil de cliente “Elite”, 

Quadro 11. 
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Carteira Objetivo Atividade Ação 

c) Passivo 

  

  

  

  

Crescer em 

faturamento, 

transformando 

o cliente em 

"elite”  

  

  

  

1.  Participação em 

show room 

Convidar o cliente a participar do show room, de forma a 

mostrar as novidades, tendências de moda. 

2.  Política 

comercial 

Incentivar com prazo de pagamento e/ou descontos para que 

o cliente “passivo” compre mais produtos de coleção e 

aumente o faturamento. 

3.  Aumento mix de 

moda 

Incentivar a venda de produtos da moda que são produtos 

com valor agregado; a venda destes produtos causa o 

aumento da margem de lucro.  

4.  Apoio de 

material de PDV 

(Ponto De Venda) 

Aumentar e melhorar a quantidade e qualidade, para manter 

este cliente. 

5.    

Acompanhamento 

gerencial 

Verificar os clientes com perfil de baixa margem, pois eles 

precisam de uma atenção especial. Dependendo da evolução 

do perfil deste cliente, pode ser necessário o descarte. 

Quadro 11- Ações para cliente “passivo” 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

E o cliente “Elite” deveria receber ações, com o intuito de fidelizá-lo. Na elaboração 

das ações, os middle managers elaboraram ações de forma que fosse possível elevar o cliente 

para o próximo nível e assim por diante até numa situação ideal em que todos cheguem ao 

perfil de cliente “elite”, Quadro 12. 

 

Carteira Objetivo Atividade Ação 

d) Elite 

 

 

 

 

Fidelizar o 

cliente 

1.    Participação em 

show room 

Convidar o cliente a participar do show room, de forma a 

mostrar as novidades, tendências de moda. 

2.   Política comercial Incentivar por meio de prazo de pagamento e/ou descontos 

para que o cliente “elite” seja fidelizado, mantendo o 

faturamento e a margem de lucro. 

3. Aumento mix de 

moda 

Incentivar a venda de produtos da moda que são produtos 

com valor agregado; a venda destes produtos causa o 

aumento da margem de lucro.  

4.   Apoio de material 

de PDV 

Aumentar e melhorar a quantidade e qualidade, para manter 

este cliente. 

5.   Acompanhamento 

gerencial 

Verificar os clientes com perfil de baixa margem, pois eles 

precisam de uma atenção especial. Dependendo da 

evolução do perfil deste cliente, pode ser necessário o 

descarte. 

Quadro 12 - Ações para cliente “elite”  

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Assim, o movimento considerado adequado para evolução gradual do perfil do 

cliente seria de: barganhista, depois agressivo, em seguida passivo, e por fim elite, Figura 13. 
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Figura 13 - Estratégia de “Carteira Ótima” 

Fonte: Dados da pesquisa 
 

Nas ações relacionadas a “Curva de Paretto” os middle managers os clientes 

recebem ações para que possam aumentar o seu faturamento migrando os clientes ao estagio 

superior. 

Desta forma o cliente “necessário” deveria receber ações para que pudesse evoluir 

para o perfil “importante”, Quadro 13. 

 

Paretto Objetivo Atividade Ação 

Necessário Crescer em faturamento, 

transformar em cliente 

“importante”. 

1.Participação em show 

room 

Convidar o cliente a participar do 

show room, de forma a mostrar as 

novidades, tendências de moda. 

2.Uniforme e treinamento Uniforme e treinamento aos 

vendedores de forma a melhor atender 

os clientes. 

3.Política comercial Incentivar com prazo de pagamento 

e/ou descontos para que o cliente 

“passivo” compre mais produtos de 

coleção e aumente o faturamento. 

4. Apoio de material de 

PDV 

O material PDV deve ter mais 

quantidade e qualidade, para manter 

este cliente. 

Quadro 13 - Ações para cliente “necessário” 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

O cliente “importante” deveria receber ações para evoluir para o perfil de cliente 

“fundamental”, Quadro 14. 
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Paretto Objetivo Atividade Ação 

Importante Crescer em faturamento 

transformando em cliente 

“fundamental” 

1.Política comercial Incentivar com prazo de 

pagamento e/ou 

descontos para que o 

cliente “passivo” compre 

mais produtos de coleção 

e aumente o faturamento. 

2.Vender programado – 

roteiro de visitas 

Na venda programada o 

cliente se programa com 

antecedência comprando 

produtos e programando 

o mês e a quinzena em 

que deseja receber o 

produto. Isto garante à 

fábrica a produção com 

destino certo e o roteiro 

de visita mostra a 

empresa interessada no 

cliente. 

Quadro 14 - Ações para cliente “importante” 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 

E o cliente “fundamental” deveria receber ações, com o intuito de fidelizá-lo, não 

perdendo o cliente para concorrência, Quadro 15. 

 

Paretto Objetivo Ações Atividade 

Fundamental Manter o cliente, 

defendendo sua 

posição perante 

concorrência. 

 

1.Participação em show room Convidar o cliente a 

participar do show room, de 

forma a mostrar as 

novidades, tendências de 

moda. 

2. Política comercial Incentivar por meio de prazo 

de pagamento e/ou descontos 

para que o cliente “elite” seja 

fidelizado, mantendo o 

faturamento e a margem de 

lucro. 

3. Corner O corner é um espaço 

instalado dentro da loja, 

personalizado com a marca 

dos produtos da empresa. 

4. Acompanhamento gerencial Os clientes com perfil de alto 

faturamento precisam de 

uma atenção especial de 

forma a fidelizar o cliente, 

não o perdendo para a 

concorrência. 

Quadro 15 - Ações para cliente “fundamental” 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Da mesma forma que na estratégia “carteira ótima”, nas ações relacionadas a 

estratégia “Atuação” os middle managers elaboraram ações de forma que fosse possível 

elevar o cliente para o próximo nível e assim por diante até numa situação ideal em que todos 

cheguem ao perfil de cliente “blindar”. 

Assim o cliente “crescer oportunamente” deveria receber ações para evoluir para o 

perfil de cliente “defender posição”, visto que o tamanho da loja limita a migração do cliente 

para outros campos. 

Cabe aos supervisores de vendas e aos representantes comerciais (vendedores) o 

papel de informar ao setor comercial em caso de reforma na loja como o aumento de tamanho 

físico do estabelecimento, de forma que nestas situações o setor comercial poderá agir de 

modo a transformar o cliente “crescer oportunamente” em cliente “defender posição” (Quadro 

16). 

 

Atuação Objetivo Atividade Ação 

Crescer Oportunamente 

  

  

Crescer no percentual de 

participação de produtos na loja, 

transformando em cliente 

“defender posição”.  

1. Política 

comercial 

Incentivar com prazo de 

pagamento e/ou descontos para 

que o cliente compre mais 

produtos de coleção e aumente o 

faturamento. 

Quadro 16- Ações para clientes “crescer oportunamente” 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

O cliente “defender posição” deveria receber ações para manter o cliente, 

defendendo-se da concorrência. Neste perfil o cliente fica limitado devido ao tamanho de sua 

loja, e assim como no perfil do cliente crescer oportunamente, no perfil de “defender 

posição”, a empresa precisa ficar atenta em caso de reforma na loja como o aumento de 

tamanho físico do estabelecimento, podendo assim incentivar a migração do cliente para outro 

perfil, Quadro 17. 
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Atuação Objetivo Atividade Ação 

Defender Posição Manter o cliente, 

defendendo sua 

posição perante 

concorrência. 

Transformar em 

clientes crescer 

participação. 

 

1.Política 

comercial 

Incentivar com prazo de pagamento e/ou 

descontos para que o cliente compre mais 

produtos de coleção e aumente o faturamento. 

2.Aumento mix de 

moda 

Os produtos moda são produtos com valor 

agregado; a venda destes produtos causa a 

aumento da margem de lucro. 

3.Vender 

programado – 

roteiro de visitas 

Na venda programada o cliente se programa com 

antecedência comprando produtos e programando 

o mês e a quinzena em que deseja receber o 

produto. Isto garante à fábrica a produção com 

destino certo e o roteiro de visita mostra a 

empresa interessada no cliente. 

4.Apoio de 

material de PDV 

O material PDV deve ter mais quantidade e 

qualidade, para manter este cliente. 

 

Quadro 17 - Ações para clientes “defender posição” 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

O cliente “Crescer participação” deveria receber ações para que possa evoluir para 

cliente “Blindar”, Quadro 18. 

 

Atuação Objetivo Atividade Ação 

Crescer 

participação 

Crescer no 

percentual de 

participação de 

produtos na loja, 

transformando em 

cliente “blindar” 

1.Política 

comercial 

Incentivar com prazo de pagamento e/ou descontos para 

que o cliente compre mais produtos de coleção e 

aumente o faturamento. 

2.Participação 

em show room 

Convidar o cliente a participar do show room, de forma 

a mostrar as novidades, tendências de moda 

3.Vender 

programado – 

roteiro de 

visitas 

Na venda programada o cliente se programa com 

antecedência comprando produtos e programando o mês 

e a quinzena em que deseja receber o produto. Isto 

garante à fábrica a produção com destino certo e o 

roteiro de visita mostra a empresa interessada no cliente. 

4.Apoio de 

material de 

PDV 

O material PDV deve ter mais quantidade e qualidade, 

para manter este cliente. 

 

5.Instalação de 

Corner 

O corner é um espaços instalado dentro da loja, 

personalizado com a marca dos produtos da empresa. 

Quadro 18 - Ações para clientes “crescer participação” 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

E o cliente “blindar” deveria receber ações, com o intuito de fidelizá-lo. Na 

elaboração das ações, os gestores pensaram na situação de elevar o cliente para o próximo 

nível e assim por diante até numa situação ideal em que todos os clientes cheguem ao perfil de 

cliente “blindar”, Quadro 19. 
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Atuação Objetivo Atividade Ação 

Blindar 

  

  

  

Fidelizar o cliente, 

blindar de forma a não 

perder o espaço na loja 

para a concorrência. 

1.Participação 

em show room 

Convidar o cliente a participar do show room, de 

forma a mostrar as novidades, tendências de moda. 

2.    Política 

comercial 

Incentivar com prazo de pagamento e/ou descontos 

para que o cliente compre mais produtos de coleção 

e aumente o faturamento. 

3.    Aumento 

mix de moda 

Os produtos moda são produtos com valor agregado; 

a venda destes produtos causa a aumento da margem 

de lucro.  

4.    Apoio de 

material de 

PDV 

O material PDV deve ter mais quantidade e 

qualidade, para manter este cliente. 

5. Vender 

programado – 

roteiro de 

visitas 

Na venda programada o cliente se programa com 

antecedência comprando produtos e programando o 

mês e a quinzena em que deseja receber o produto. 

Isto garante à fábrica a produção com destino certo e 

o roteiro de visita mostra a empresa interessada no 

cliente. 

6.    

Participação em 

show room 

Convidar o cliente a participar do show room, de 

forma a mostrar as novidades, tendências de moda 

Quadro 19 - Ações para clientes “blindar” 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Assim, o movimento considerado adequado para evolução gradual do perfil do 

cliente seria de: crescer oportunidade, depois defender posição, em seguida crescer 

participação e por fim blindar, Figura 14. 

 

 

 

 

 

Figura 14 - Atuação 

Fonte: Dados da pesquisa 
 

4.2.4. Análise do papel do middle manager na estratégia 

Ainda que a estratégia da organização seja deliberada, o middle manager tem 

participação no processo de formação da estratégia. Ele é o responsável em provar a diretoria 

que as estratégias que estão sendo elaboradas por eles, estão alinhadas ou precisam de ajustes. 
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É pela análise de cenários, por meio das simulações realizadas pelo nível gerencial que são 

tomadas as decisões. 

Durante todo o processo de definição, elaboração e implementação das estratégias 

percebe-se a atuação constante do middle manager, como já foi descrito. 

Assim, resume-se as fases da estratégia na prática (fase 2) e as praxis (fase 3) 

adotadas na empresa, como decorrência de estratégias que foram previamente elaboradas pelo 

nível top da tomada de decisão (fase 1) sendo articuladas pelo middle manager quando exerce 

os papéis de sintetizador da informação e defensor de alternativas (fase 3), facilitador da 

adaptação (fase 1) e de implementador da estratégia deliberada (descrito na fase 1),  de acordo 

com a tipologia de Floyd e Wooldridge (1992), Figura 15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15 - Papel da middle manager nas fases estratégicas 

Fonte: Adaptado de Floyd e Wooldridge, 1992 

 

Ao analisarmos cada fase do processo estratégico, percebemos que a Fase 1 foi 

importante para organização, pois nesta fase é que foram definidas as estratégias macro, as 

estratégias deliberadas da empresa, qual rumo a seguir, quais os objetivos que a direção tinha 

em mente. 

 

Defender alternativas Facilitar adaptação 

Sintetizar informação 
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FASE 3 
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As setas, como plano de fundo da Figura 15, indicam o sentido da atuação do middle 

manager nas fases da estratégia.  

Na Fase 1 (direção top-down) é observado o papel do middle manager em facilitar a 

adaptação das estratégias (FLOYD e WOOLDRIDGE, 1992), o middle manager participa do 

processo de formação da estratégia tanto no nível médio como no nível top. Os estudos 

realizados pelos middle managers são fundamentais no processo de assertividade da 

estratégia, proporcionando uma maior confiança na tomada de decisões. A implantação das 

estratégias flui mais facilmente com a colaboração de todos, cada middle manager faz as suas 

considerações, expõe a sua opinião sobre como agir para melhor realizar as estratégias da 

empresa, e em meio a discussão são identificadas as soluções dos problemas da empresa. 

Cada middle manager tem uma visão, tem uma especialização e com esta perspectiva 

diferente, consegue identificar ideias simples que, no dia-a-dia não se da conta, como 

podemos identificar no depoimento da coordenadora de projetos internos: 

 

Semanalmente eu e os demais coordenadores da área comercial nos reunimos para 

discutir os projetos que estão em andamentos. Nestas reuniões são colocadas na 

mesa as principais dificuldades de forma que cada um possa contribuir com os 

projetos um dos outro. Nós somos uma equipe, precisamos nos ajudar. Trabalhando 

em equipe fica mais fácil a implantação dos projetos, ideias novas, ideias que muitos 

nem tinha pensado, mas que no decorrer da reunião surgem as possíveis soluções 

para os problemas. 

 

Na fase 2, os gerentes tiveram que planejar e se organizar, para implementar as 

estratégias definidas pela alta direção. Ao implementar as estratégias, utilizaram seu 

conhecimento prático para tomar decisões, influenciar nas estratégias e até mesmo montaram 

novas estratégias, como podemos identificar nas palavras do coordenador de informações 

gerenciais:  

 

Faz parte das nossas atividades o levantamento de informações para que se possa 

elaborar uma perspectiva de cenário de curto, medio e longo prazo. Antes da 

implantação de uma estratégia são realizados muitos estudos para que se possa ter 

certeza da decisão a ser tomada. Estes estudos são elaborados tanto para o nível de 

gerencia como para nível de direção, em ambos os níveis são realizados estudos 

minuciosos procurando a assertividade da estratégia. Para a implantação das 
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estratégias de carteira ótima, curva de Paretto e estratégia de atuação foram feitas 

uma série de simulações até chegarmos aos dados que consideramos os mais 

adequados. As definições das linhas de corte exigiram de todos muita paciência. 

Foram muitas reuniões até chegarmos a um consenso, baseado em simulações e 

estudos. 

 

Na fase 3 observamos que o conjunto de ações estratégicas na prática, como 

consequência da fase 2, caracterizam o que deve ser feito no dia-a-dia para que se possam 

consolidar as três estratégias elaboradas pelo middle manager da empresa, podendo-se 

identificar os perfis de sintetizar informações e defender alternativas (direção bottom-up) 

(FLOYD e WOOLDRIDGE, 1992), conforme depoimento do coordenador comercial: 

 

Para que as estratégias fossem realizadas com sucesso foi preciso elaborar um 

quadro com objetivos, ações e atividades que seriam desenvolvidos para que a 

estratégia pudesse ser concretizada com sucesso. Era precisa elaborar este quadro 

um a um para cada estratégia, nós sabíamos que de nada adiantaria montar as três 

estratégias se não tivesse um plano de ações para poder colocar na prática tudo que 

foi planejado durante tanto tempo. 

 

A Figura 16 sintetiza a gestão do middle manager considerando a perspectiva da 

estratégia como prática. No topo da Figura 16 encontra-se a estratégia deliberada da empresa, 

que é elaborada pela alta direção, e conselhos administrativos, tendo a participação indireta do 

middle manager quando adota o perfil de sintetizar a informação (FLOYD e WOOLDRIDGE, 

1992 e 1994). Estas estratégias deliberadas servem de parâmetro para os middle managers, 

que se baseiam nas estratégias definidas para elaborar estratégias e projetos que ajudem a 

realizar as metas definidas pela alta direção, exercendo o papel de facilitador e implementador 

das estratégias (FLOYD e WOOLDRIDGE, 1992). Surgem da gestão dos middle managers 

três estratégias: “Carteira Ótima” (barganhista, agressivo, passivo e elite), “Curva de Paretto” 

(fundamental, importante e necessário) e “Atuação” (crescer oportunamente, crescer 

participação, defender posição e blindar) e no retângulo-base as ações que caracterizam a 

praxis (JARZABKOWSKI et al, 2007). 
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Figura 16 - Gestão do middle manager em uma perspectiva da estratégia como prática 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

A classificação dos clientes em diferentes perfis conduz ao quadro de ações 

estratégicas a serem desenvolvidas pelos gestores e nível bottom das diferentes área no dia-a-

dia da organização (estratégia como prática de JARZABKOWSKI et al, 2007)  para a 

realização das estratégias deliberadas. A perspectiva da estratégia como prática, está presente 

na gestão dos middle managers, na classificação dos perfis e no quadro de ações dos gestores 

(praxis). 

 

4.4. ANÁLISE DAS CATEGORIAS DE ANÁLISE 

 

Como uma análise prévia à análise das questões de pesquisa e proposições, passamos 

a analisar as categorias que nos permitem estudar os fenômenos e buscar respostas para as 
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questões de investigação. Apresentaremos a análise de todas as categorias seguindo os 

conceitos estabelecidos no capítulo da metodologia.  

 

4.4.1 Categoria C1 – Estratégia deliberada 

A estratégia deliberada (C1), como já vimos, ocorre quando as estratégias 

pretendidas e planejadas são realizadas com origem em planos formais; intenções precisas 

formuladas e articuladas por uma liderança central; apoiada por controles formais para 

garantir uma implementação livre de surpresas, em um ambiente controlável ou previsível 

(MINTZBERG e WATERS, 1985).  

A Empresa apresenta um planejamento estratégico formal, desdobrado em planos 

operacionais. As decisões estratégicas e definição da estratégia global da empresa ocorrem no 

nível mais alto da organização (comitê administrativo e diretoria), em reuniões periódicas, 

apoiadas em informações que vêm do ambiente externo e consistentemente apoiadas em 

reuniões internas que geram as informações necessárias ao adequado processo de tomada de 

decisão. As decisões tomadas na alta direção são posteriormente repassadas aos níveis do 

middle manager, que recebem a tarefa de realizar o que foi decidido no nível superior. Os 

prazos devem ser cumpridos rigorosamente, salvo em ocasiões especiais, onde o não 

cumprimento dos prazos deve ser muito bem justificado, visando o atendimento de metas e 

dos objetivos predeterminados. 

Entendemos que, na Empresa a estratégia deliberada pode ser encontrada, 

considerando que o nível de planejamento e formalização é bastante elevado, como se pode 

observar no depoimento do diretor comercial: 

 

O processo de formação da estratégia ocorre partindo de premissas estabelecidas 

pela diretoria. É a diretoria que elabora as estratégias definidas em reuniões 

quinzenais com o conselho administrativo que elabora as diretrizes estratégicas da 

companhia e repassa para os gerentes que fazem com que a estratégia ocorra 

supervisionada pela direção.  
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Também encontramos evidências de que a estratégia é deliberada na alta direção no 

depoimento do middle manager de vendas da regional sul: 

 

A diretoria é extremamente autoritária. Ela define as estratégias macro cabendo aos 

gerentes correr atrás, montar estratégias, para que se consiga realizar as estratégias 

definidas pela direção. Em muitos casos nós duvidamos das decisões tomadas pela 

diretoria, mas logo nos convencemos do contrário e percebemos que estávamos 

errados. Um ótimo exemplo foi a definição de que no Show Room deveríamos 

alcançar 80% da nossa cota de venda para o período. Lembro-me que naquela época 

nós conseguíamos alcançar apenas 40% das metas só com as vendas durante o Show 

Room. Logo vimos que estávamos errados, os gerentes uniram suas forças e 

montaram uma estratégia de forma a realizar a metas, aparentemente impossível. 

Conheço a minha diretoria, sei que por trás das decisões tomadas tem muito estudo, 

programações e análises para dar suporte as suas decisões estratégicas. 

 

Nos trechos “(...) extremamente autoritária (...) estratégias definidas pela direção” 

verifica-se a questão de decisão top-down existente no nível de diretoria. Percebe-se o poder 

da diretoria em estabelecer suas decisões ao mesmo tempo em que o middle manager sabe 

que a decisão da alta direção, ainda que em uma primeira análise impossível de realizar, é 

pautada em exame da situação, que sustenta as suas estratégias. O trecho a seguir evidencia 

esta análise: “Conheço a minha diretoria, sei que por trás das decisões tomadas tem muito 

estudo, programações e análises para dar suporte as suas decisões estratégicas”. Mesmo não 

concordando com as estratégias deliberadas, o middle manager respeita a decisão tendo 

consciência que tudo foi planejado, pautado em muitas análises, tudo muito bem 

fundamentado, até porque foi o próprio middle manager que indiretamente ajudou a formar 

estas estratégias deliberas, pois foi ele que apresentou os estudos prévios, relatórios e 

informações que viabilizaram a nova estratégia. 

 

4.4.2 Categoria C2 – Strategizing 

Strategizing, para Balogun et al. (2003), é o estudo das práticas realizadas pelos seus 

praticantes no local onde ela ocorre, no contexto em que está inserido, compreende as ações, 
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as interações e as negociações de múltiplos atores e as situações práticas que eles se baseiam 

na realização das atividades. 

Entendemos que o strategizing é um fenômeno analisável e que ocorre na Empresa 

quando descrevemos as Fases da estratégia, desde a Fase 1 na definição da Estratégia 

deliberada, passando pela Fase 2 quando descrevemos as práticas estratégicas com a definição 

de três estratégias da área comercial, até a Fase 3, quando descrevemos as ações estratégicas 

ou ações necessárias par fazer acontecer as estratégias da Fase 1. É o conjunto destas práticas 

e praxis que traduz a estratégia da Empresa.  

Para analisar a categoria Strategizing é pertinente decompô-la em duas categorias: 

C2a Prática e C2b Praxis.   

 

4.4.2.1 Categoria C2a – Prática 

Corresponde ao conjunto de atividades pertencentes ao contexto formal e incluem 

normas e expectativas de comportamento, episódios estratégicos e rotinas ostensivas 

(JARZABKOWSKI et al. 2007). 

A estratégia na prática é claramente identificada quando a alta direção informa o 

nível middle manager da empresa quais estratégias foram deliberadas. Então se inicia a 

elaboração da estratégia na prática articulada pelo middle manager com o intuito de garantir a 

realização das estratégias deliberadas. Como identificamos no depoimento do middle manager 

regional centro oeste: 

 

Tendo-se definida a nova estratégia macro da empresa, cabe aos gerentes a 

elaboração de um plano para que se possam colocar em prática estas estratégias. 

Para isto, os gerentes de vendas, juntamente com o gerente comercial e seus 

subordinados, organizarão algumas estratégias que serviram para ajudar a realizar, a 

cumprir a estratégias macro da empresa.  

 

A estratégia na prática ocorre no momento em que o middle manager e sua equipe se 

organizam, utilizando os seus conhecimentos tácitos para criar um plano de como garantir, 
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realizar as estratégias deliberadas elaboradas pela alta direção. Na Empresa, após muito 

estudo, planejamento, criação de cenários e simulações a equipe de middle manager com o 

auxílio de suas equipes criaram as Estratégias de Carteira Ótima, Curva de Paretto e de 

Atuação. Estratégias estas que ajudaram a garantir as estratégias deliberadas. Segundo os 

estudos de Mintzberg e Waters (1985) consideramos que também podemos chamar estas três 

estratégias elaboradas pelo middle manager de estratégias emergentes, visto que emergiram 

dos próprios middle manager e suas equipes, o nível bottom, da necessidade surgida para 

atender a um planejamento da alta direção. 

Podemos observar esta prática no depoimento do nível bottom: 

 

Os diretores passam as informações para a gerência e eles nos informam qual é a 

estratégia da empresa, qual é o rumo que iremos tomar, e assim, tendo como 

parâmetros as premissas da alta direção elaboramos nossas estratégias. É importante 

frisar que os diretores não querem saber como iremos realizar o que eles querem, 

não importa a forma, o meio utilizado. Eles só querem saber do resultado. Se o 

resultado apresentado for do agrado da direção, então está resolvido, eles nem 

mesmo perguntam se foi fácil ou difícil chegar onde eles queriam. A única 

preocupação da diretoria é que a informação seja conseguida de forma ética e lícita 

(Bottom comercial). 

 

Pode-se verificar no trecho “não querem saber... não importa a forma, o meio 

utilizado... só querem saber do resultado”, a responsabilidade que é passada ao middle 

manager, ao mesmo tempo a confiança de saber que o que foi solicitado pela alta direção, vai 

ser cumprido, a alta direção parece conhecer a equipe que tem. Ao mesmo tempo, no trecho 

“que a informação seja conseguida de forma ética e licita” verifica-se que existe a 

preocupação que as estratégias sejam realizadas dentro da lei, dentro das normas éticas e 

pautadas no respeito ao próximo. 
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4.4.2.2 Categoria C2b – Praxis 

Corresponde ao fluxo situado de atividades socialmente alcançadas as quais são 

estrategicamente consequentes para a direção e sobrevivência de um grupo, organização ou 

indústria (JARZABKOWSKI, et al. 2007). 

A praxis é identificada na elaboração das ações e atividades descritas na fase 3, a 

qual foi elaborada em conjunto com a participação dos gerentes do setor comercial e com o 

trabalho do nível bottom em tabular as informações obtidas. Depois de todas as reuniões 

realizadas para obter as sugestões de ações e atividades, para garantir a realização das 

estratégias, conforme podemos observar no depoimento do gerente da regional centro oeste: 

 

Este trabalho de coleta de ações e atividades que foram sugeridas por cada gerente, 

foi um trabalho árduo, demorado, que teve certo custo. No entanto, quando vemos o 

resultado deste trabalho percebemos que tudo valeu à pena. Sem este trabalho não 

teríamos as ações nem as atividades, não seria possível a consolidação das 

estratégias de carteira ótima, curva de Paretto e atuação. Sem as atividade e ações 

todo o trabalho de elaboração das estratégias seria em vão, não saberíamos o que 

fazer para por em prática as estratégias. 

 

A praxis é a forma como o praticante executará a prática da organização, a 

interpretação da prática, a elaboração das atividades e ações foram as peças que faltavam para 

garantir a sobrevivência das estratégias deliberadas elaboradas pela alta direção. No trecho 

“...foi um trabalho árduo, demorado, que teve certo custo.”, “...vimos que tudo valeu a 

pena...” observamos que os gerentes estão cientes da importância desta fase para a 

consolidação da estratégia. Mesmo tendo que dispor de recursos financeiros, dispor de tempo 

e de muita calma e paciência, quando se deparam com o resultado do trabalho não existe mais 

reclamações, mas sim comemorações. 
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4.4.3. Categoria C3 – Perfil do middle manager   

Como já vimos, esta categoria indica as características ou os perfis derivados do 

comportamento do middle manager, considerando o papel estratégico dos gestores (Floyd & 

Lane, 2000) e a contribuição estratégica do middle manager. A categoria C3 é composta por 

quatro categorias: C3a: defender alternativa; C3b: Sintetizar informação; V3c: Facilitar 

adaptação e C3d: Implementar estratégia deliberada. Passamos a analisar cada uma das 

categorias seguindo a tipologia de Floyd e Wooldridge (1992) revisada no marco teórico e 

proposta na metodologia. 

 

4.4.3.1 Categoria C3a – Defensor 

Defender alternativas, se caracteriza por justificar e definir novos programas, avaliar 

os méritos das novas propostas, buscar novas oportunidades, propor programas ou projetos 

para gestores de nível superior e justificar programas que já tenham sido estabelecidos. O 

middle manager com a tipologia de defender alternativas tem a capacidade de mudar o 

pensamento estratégico dos níveis de diretoria (top-manager) por meio da introdução de 

iniciativas estratégicas que divergem da concepção da estratégia em vigor. 

Identificamos o perfil defender alternativa na elaboração das ações estratégicas 

elaboradas pelos middle managers e que foram conceituadas pelos mesmos como a aplicação 

do conhecimento e das ferramentas de controle da oferta e previsão da demanda de maneira 

integrada, definindo estratégias para obtenção, manutenção e ampliação do mercado, de 

acordo com o posicionamento das marcas e observando as regras de convivência entre os 

canais de vendas para a obtenção das metas estabelecidas. 

Verificamos no depoimento do middle manager de projetos interno que:  

 

A criação e elaboração das estratégicas, formada pela Carteira Ótima, Curva de 

Paretto e Atuação, é um projeto novo que foi colocado em prática num momento em 

que a empresa precisava identificar o perfil dos seus clientes de forma a poder 

atendê-los de acordo com as suas necessidades. Estávamos sendo cobrados pela 
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diretoria para realizar um projeto, uma estratégia com resultados rápidos, as ações 

estratégicas foram a salvação. A nossa carteira de clientes estava muito grande, não 

era mais possível atender de forma igual a todos os clientes. 

 

Conforme podemos observar, no depoimento do middle manager de projetos interno, 

que participou da elaboração das estratégias na prática, que se mostra preocupado em 

justificar, avaliar e mostrar resultado deste novo projeto estratégico elaborado pelo middle 

manager. “... não era mais possível atender de forma igual a todos os clientes” observamos 

que o middle manager tem ciência da importância do seu papel e a consequências da 

estratégia deliberada. 

 

4.4.3.2 Categoria C3b – Sintetizador 

Sintetizar informação é um perfil caracterizado por servir informações sobre a 

viabilidade de novos programas; comunicar as atividades dos concorrentes, fornecedores; 

Avaliar as mudanças no ambiente externo; e comunicar implicações das novas informações. O 

middle manager desta tipologia interpreta, caracteriza as informações e conduz para cima, 

para os níveis de diretoria (top-manager). 

O perfil de sintetizar informação foi identificado na empresa no processo de 

elaboração do orçamento de receita e despesa da empresa. 

Nas palavras do coordenador comercial: 

 

O processo de elaboração do orçamento, tanto de receita como de despesa é um 

processo longo que leva vários meses do ano. No decorrer deste período é levantada 

uma série de informações econômicas, financeiras, da concorrência e de mercado, 

além de se identificar os possíveis projetos que serão necessários para o próximo 

ano a fim de chegar ao orçamento mais próximo do real. No final do ano, no mês de 

novembro, são fechadas as informações junto com a diretoria e assim pode-se 

chegar a um orçamento de receita e despesas que atende as necessidades da empresa 

e dos acionistas. 

 

Neste depoimento, no trecho “...chegar ao orçamento mais próximo do real” se 

verifica a preocupação do middle manager em saber que não tem como acertar com exatidão 
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o que vai acontecer no ano seguinte. Mas, com as informações levantadas é possível se 

aproximar do resultado estimado, tanto de receita como de despesas, da empresa. No trecho 

“... informações econômicas, financeiras” o middle manager pretende avaliar os fatores 

externos, que não dependem da organização estando preparado para turbulências decorrentes 

da economia interna e externa do país. 

O middle manager, no processo de elaboração do orçamento precisa levantar uma 

série de informações com o intuito de viabilizar o investimento que a empresa venha a fazer, 

verificar que caminho que a concorrência está seguindo, estando atendo as possíveis ameaças 

do ambiente, evitando perder espaço para a concorrência. 

Para elaboração do orçamento o middle manager desempenha o perfil de sintetizar 

informações a medida que é exigido do mesmo informações sobre a viabilidade de novos 

programas; comunicar as atividades dos concorrentes, fornecedores, avaliar as mudanças no 

ambiente externo; comunicar implicações das novas informações, de acordo com o que prevê 

o modelo de Floyd e Wooldridge (1992). 

 

4.4.3.3 Categoria C3c – Facilitador 

Facilitar a adaptação, segundo Floyd e Wooldridge (1992), é incentivar a discussão 

informal e de partilha de informações; amenizar regulamentos para obter novos projetos 

iniciados; ganhar tempo com programas experimentais; desenvolver objetivos e estratégias 

para projetos não oficiais; incentivar a resolução de problemas de equipes multidisciplinares; 

localizar e disponibilizar recursos para projetos em processo; e proporcionar uma estrutura 

adequada para programas experimentais. Este middle manager facilita e adapta as atividades 

essenciais que estão além das expectativas da diretoria. 

O perfil de Facilitar adaptação também foi identificado na empresa, durante as 

reuniões semestrais que ocorrem com os middle managers do Setor comercial. Nestas 
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reuniões é apresentado o resultado do último semestre, são discutidos projetos que estão 

sendo elaborados e futuros projetos, além de estar aberto um espaço para sugestões, críticas e 

comentários que os middle managers tenham a fazer sejam referentes às informações ou 

mesmo a projetos. 

O middle manager de vendas da regional sul destaca:  

Eu vejo as reuniões semestrais como um evento importantíssimo para o sucesso do 

setor comercial. Nestas reuniões podemos expor nossas idéias, criticas e opiniões 

sobre qualquer assunto ligado ao setor comercial. Podemos falar sobre as coleções, 

sobre o orçamento, sobre projetos em andamentos e sugestões de projetos, entre 

outros assuntos. 

 

Pode-se perceber o entusiasmo do middle manager nestas reuniões, ele sabe que é o 

momento onde a direção está disposta a ouvir a opinião deles, os middle managers precisam 

aproveitar estas reuniões para expor suas dificuldades e sugerir para alta direção ações, 

projetos, e sugestões de melhorias. 

Na participação das reuniões semestrais do setor comercial os middle managers da 

organização apresentam o perfil de sintetizar informações à medida que é exigido do mesmo: 

incentivar a discussão informal e de partilha de informações; desenvolver os objetivos e 

estratégias; incentivar a resolução de problemas das equipes multidisciplinares (FLOYD e 

WOOLDRIDGE, 1992). 

 

4.4.3.4 Categoria C3d – Implementador 

O perfil de implementar a estratégia deliberada caracteriza-se por monitorar as 

atividades para dar apoio aos objetivos da diretoria; implementar planos de ação projetados 

para cumprir objetivos; traduzir objetivos em planos de ação; traduzir objetivos em objetivos 

individuais; e vender para diretoria as iniciativas dos subordinados. O middle manager que 

desempenha este papel tem o objetivo de alinhar as atividades organizacionais com a 

interação estratégica da diretoria. 
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O perfil de Implementar estratégia deliberada também foi identificado na 

empresa, durante o processo de elaboração de informações gerenciais, informações estas que 

são elaboradas pelo nível bottom, e utilizadas pelos middle managers e top managers da 

organização para auxiliar no processo de tomada decisão.  

Estas informações são enviadas diariamente, semanalmente ou mensalmente, 

dependendo do tipo de informação ou mesmo da solicitação esporádica. Em muitos casos são 

solicitadas informações especiais que não estavam na lista de relatórios programados para 

elaboração, geralmente são informações como a geração de cenários ou simulações de futuras 

ações que o nível médio ou de direção pretendem analisar.  

Diariamente o middle manager precisa tomar decisões importantes, que podem afetar 

diretamente o desempenho da organização, estas decisões devem ser tomadas de forma 

rápida, precisas e atualizadas. Procurando atender a estas necessidades, foi desenvolvida 

juntamente com a equipe de TI (Tecnologia da Informação) uma ferramenta onde o middle 

manager pudesse acompanhar diariamente ou sempre que necessário, o desempenho da sua 

equipe de vendas em qualquer lugar, estando ele no país ou no exterior.  

O gerente de informações gerenciais explica o funcionamento desta ferramenta na 

sua entrevista: 

 

Para auxiliar na tomada de decisão foi desenvolvido o sistema GOV (Gestão 

Operacional de Vendas), no qual os usuários podem acessar por meio da internet as 

informações que necessitam. A ferramenta proporciona ao middle manager acessar o 

desempenho das suas equipes via internet, desta forma basta o usuário se conectar a 

um computador que tenha acesso a internet, fazer o login e já é possível verificar 

diversas consultas que foram criadas previamente baseadas nas principais 

necessidades de informações do middle manager. Conforme for a necessidade, 

novas consultas são criadas, aperfeiçoando a ferramenta. Atualmente, está 

disponível no sistema GOV dez consultas que proporcionam aos usuários a 

agilidade da internet que está disponível em qualquer lugar do planeta; a atualização 

e precisão dos dados, visto que o sistema é atualizado diariamente com os dados de 

vendas e faturamento realizados durante o dia anterior. Além da diretoria e do 

middle manager, os analistas também tem acesso ao sistema GOV, visto que em 

muitos casos são solicitados aos analistas elaborarem algumas informações, alguns 

relatórios que utilizam como fonte o sistema GOV. Tanto a diretoria como os 

gerentes e também os analistas podem solicitar ao pessoal de TI a elaboração de 
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novas consultas, vale dizer que muitas das consultas no sistema são frutos de 

solicitações dos analistas.  

 

A ferramenta do sistema GOV, juntamente com uma série de informações que são 

enviadas periodicamente tanto aos diretores como aos middle manager servem de suporte e 

apoio aos objetivos da diretoria e no processo de tomada decisão dos mesmos. O trecho “... 

muitas das consultas no sistema são frutos de solicitações dos analistas” evidencia a 

participação do nível bottom no processo de tomada de decisão, o middle manager leva ao 

nível top as sugestões e melhorias do nível bottom, sem reprimir ou modificar suas demandas. 

Para elaboração das informações gerenciais os middle managers da organização 

apresentam o perfil de implementar a estratégia deliberada a medida que é exigido do mesmo: 

monitorar as atividades para dar apoio aos objetivos da diretoria; implementar planos de ação 

projetados para cumprir objetivos; traduzir objetivos em planos de ação; traduzir objetivos em 

objetivos individuais; e vender para diretoria as iniciativas dos subordinados, tal qual 

propõem Floyd e Wooldridge (1992). 

As tipologias de Floyd e Wooldridge, (1992), identificados na Empresa estão 

representadas no modelo de perfis, podendo-se exemplificar cada uma das tipologias 

exercidas pelos middle managers do setor comercial da empresa, Figura 17. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17 – Perfil de middle manager da Empresa 

Fonte: Adaptado de Floyd e Wooldridge, (1992) 
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Assim apresentamos um quadro resumo evidências encontradas para as categorias na 

triangulação dos dados analisados a partir das entrevistas, análise dos documentos e da 

observação direta, nos períodos analisados Quadro 20. 

Categoria Descrição Evidências encontradas na Empresa 

C1 Estrategia 

Deliberada 

- Planejamento estratégico Formal 

- Reuniões periódicas 

- Estabelecimento de objetivos  

- Tomada de decisão na alta direção 

- Controles formais 

C2 Strategizing C2a: Práticas: Discussão da estratégia deliberada 

- Apresentação das estratégias nos eventos 

- Apresentação de alternativas para alta direção (elaboração das estratégias 

Carteira Ótima, Curva de Paretto e Atuação)  

- Elaboração do orçamento de receita e despesa 

- Reuniões semestrais para discussão de projetos ocorrendo o 

compartilhamento de informações, facilitando o debate de informações 

- Elaboração de informações gerenciais para auxiliar no processo de tomada 

decisão 

- Estabelecimento das estratégias de carteira ótima, Curva de Paretto e 

Atuação 

 

C2b: Praxis:  

- Incentivar com prazo de pagamento 

- Convidar o cliente a participar show room 

- Produzir mais e melhor o material de PDV; 

- Incentivar a venda de produtos com alta margem 

- Programar compras de clientes com antecedência 

C3 Perfil do Middle 

manager 

C3a: - Apresentação de alternativas para alta direção por meio da elaboração 

das estratégias carteira ótima, Curva de Paretto e Atuação 

- Justifica a definição de novos projetos 

- Avaliação da viabilidade de novos projetos 

- propor programas ou projetos para gestores de nível superior 

 

C3b: - Elaboração do orçamento de receita e despesa 

- Elaboração de informações para viabilidade de novos projetos 

- Levantamento de informações econômicas, financeiras 

- Informações sobre a concorrência 

- Dados sobre o mercado 

 

C3c:- Reuniões semestrais para discussão de projetos 

- incentivar a discussão informal 

- Compartilhar informações 

- Incentivar a resolução de problemas de equipes multidisciplinares 

- Disponibilizar recursos para projetos em processo 

- Facilitar o debate de informações 

 

C3d: - Elaboração de informações gerenciais para auxiliar no processo de 

tomada decisão 

- Monitorar as atividades para dar apoio aos objetivos da diretoria 

- Traduzir objetivos em planos de ação 

- Vender para diretoria as iniciativas dos subordinados 

Quadro 20 – Evidências das categorias 

Fonte: Dados da pesquisa 
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4.5. ANÁLISE E DISCUSSÃO DAS QUESTÕES E PROPOSIÇÕES  

 

Considerando as questões e proposições de pesquisa que foram estabelecidas como 

decorrência do marco teórico, passamos a analisar cada proposição em relação ao caso 

estudado. 

Considerando a questão Q1: Como é caracterizada a estratégia deliberada na 

organização? Foi estabelecido que: P1 – A estratégia deliberada é caracterizada por um 

processo top-down de tomada de decisão seguindo o modelo de estratégia planejada de 

Mintzberg e Waters (1985). 

A proposição de que a estratégia deliberada é caracterizada por um processo top-

down de tomada de decisão, considerando as evidências encontradas na análise da categoria 

C1, foi confirmada na Empresa, sendo que, ainda é possível identificar a presença do processo 

de formação da estratégia tipo guarda-chuva de Mintzberg e Waters (1985), já que 

encontramos evidências de “lideranças com controle parcial das ações, definição de limites 

estratégicos ou alvos dentro dos quais outros atores respondem às suas experiências” 

conforme estabelecem os autores.  

Para P1 a estratégia deliberada no caso estudado é caracterizada por um processo 

top-down de tomada de decisão conforme depoimento do diretor comercial: 

 

Periodicamente os diretores e o conselho administrativo se reúnem para tomar as 

principais decisões estratégicas da empresa. As decisões tomadas nestas reuniões 

são levadas as gerencias que ficam responsáveis por colocar em prática, por executar 

as decisões estratégicas tomadas nas reuniões operacionais. Previamente a estas 

reuniões cabe a cada direção conversar com os seus gerentes para que se possa 

projetar três cenários: otimistas, realistas e pessimistas. A elaboração previa dos 

diversos cenários facilita na agilidade das decisões durante as reuniões operacionais, 

cabendo aos membros envolvidos validar qual será o cenário estratégico a ser 

seguido. 
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No trecho “As decisões tomadas nestas reuniões são levadas as gerencias que ficam 

responsáveis por colocar em prática, por executar as decisões estratégias tomadas nas reuniões 

operacionais.” evidencia o processo top-down de tomada de decisão; os diretores e o conselho 

administrativo se reúnem quinzenalmente para decidirem qual estratégia deve ser seguida.  

No trecho “Previamente a estas reuniões cabe a cada direção conversar com os seus 

gerentes para que se possam projetar cenários otimistas, realistas e pessimistas”, se destaca 

que a tomada de decisão é feita baseada em cenários que são previamente elaboradas em 

conjunto com a gerência. Esta participação dos middle managers na elaboração dos cenários 

mostra uma predominância da estratégia de guarda-chuva (MINTZBERG, 1985), em que 

parte das estratégias é deliberada, parte é emergente. 

O cenário otimista pretende mostrar uma estratégia que deve funcionar se tudo 

ocorrer como o planejado, se nenhuma ação externa ou interna prejudicar a economia. O 

cenário pessimista, conta justamente com fatores negativos que podem afetar a economia 

prejudicando as vendas da empresa. Já o cenário realista é o elaborado com base na situação 

atual da economia, e com base no retorno atual de mercado, ou seja, com base nas vendas 

atuais da empresa e na economia vigente no período de elaboração, pesquisando dados 

econômicos com o intuito de verificar se tem previsto alguma mudança econômica interna ou 

externa. 

Considerando a questão Q2: Como são caracterizadas as atividades práticas que 

implementam a estratégia deliberada? Foi estabelecido que: P2 – As atividades práticas que 

implementam a estratégia deliberada são pertencentes ao contexto formal e incluem normas e 

expectativas de comportamento, episódios estratégicos e rotinas ostensivas seguindo o 

conceito de práticas e praxis de Johnson et al (2007). 

As normas, regras e procedimento foram destacados na reconfiguração do 

administrativo de vendas, onde cada funcionário teve que descrever as suas atividades, fossem 
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elas rotineiras ou não, e detalharam as rotinas alocando o tempo que leva para realização das 

mesmas. 

Com a elaboração da reconfiguração ficou mais fácil de administrar as atividades, 

nenhum funcionário foi demitido, pelo contrário, foi necessária a contratação de novos 

funcionários para ajudar aos que estavam com muita carga de trabalho. 

A descrição das normas, práticas, e rotinas no processo de reconfiguração evidencia 

a formalização das práticas da empresa em um documento formal chamada de “definição 

estratégica do cargo” onde cada funcionário pode analisá-las, estudá-las e propor melhorias 

nas práticas realizadas e formalizada na empresa. A reconfiguração ainda proporcionou 

agilidade das gerências na distribuição de atividades que viessem a auxiliar no processo 

decisório da organização. Com as normas em mãos a gerência soube identificar qual o analista 

que poderia ajudar na elaboração de cenários para tomada de decisão. 

Considerando as evidências encontradas na análise das categorias de análise práticas 

e praxis, entende-se que estas confirmam a P2, como também se pode verificar no 

depoimento do gerente comercial: 

 

Fomos pioneiros no que chamamos de reconfiguração do administrativo de vendas, 

onde definimos a estratégia de cada cargo. Para tanto foram levantadas as atividades 

de cada funcionário. Descrevemos os procedimentos, a rotina que cada funcionário 

tem que realizar diariamente, o tempo que leva para se fazer cada atividade, e quais 

as ferramentas usadas para realização das mesmas. Com a realização da 

reconfiguração conseguimos identificar quais pessoas estavam com muitas 

atividades, e quais estavam ociosas. Nos casos onde o funcionário estava ocioso 

foram atribuídas novas atividades de forma que ocupasse todo o seu tempo de 

trabalho. Aos que estavam com muitas atividades e, por isto mesmo ficavam vários 

dias trabalhando após o horário normal de trabalho, para estas pessoas, foram 

contratados novos funcionários, de forma a poder distribuir as atividades que até 

então eram realizadas por apenas um funcionário. 

 

Considerando a questão Q3: Como está caracterizado o perfil do middle manager 

seguindo a tipologia de Floyd e Wooldridge (1992) na organização? Foi estabelecido que:  
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P3 – O middle manager exerce o papel de facilitador da adaptação, implementador 

da estratégia, sintetizador das informações e defensor de alternativas (FLOYD e 

WOOLDRIDGE, 1992). 

A tipologia de Floyd e Wooldridge (1992) foi identificada por meio da análise das 

categorias C3a, C3b, C3c e C3d evidenciando que a empresa apresenta em seus middle 

managers tal tipologia.  

A união dos perfis faz promover uma discussão de ideias, estratégias, planos e 

projetos a serem realizados. 

A P3 se confirma, o trabalho em equipe dos middle manager com perfis diferentes 

proporciona uma estratégia mais acertada, conforme depoimento do coordenador de projetos 

internos: 

 

Eu percebo, nestes vários anos de empresa, mas me chamou a atenção agora na área 

de projetos internos que o trabalho em equipe dos gerentes proporciona uma 

estratégia mais correta. Os gerentes quando trabalham em equipe, pelo 

conhecimento, e pelo perfil que cada um apresenta, de que as estratégias, as decisões 

tomadas em conjunto por eles sempre, ou geralmente dão certo. A inteligência deles 

em planejar as três estratégias baseadas na estratégia macro da empresa é um prova 

de que a união de personalidades diferentes só tem a contribuir com o sucesso da 

empresa. 

 

Fica evidenciado que o middle manager exerce o papel de facilitador da adaptação, 

implementador da estratégia, sintetizador das informações e defensor de alternativas, de 

acordo com o modelo proposto por Floyd e Wooldridge (1992), confirmando-se todas as 

proposições estabelecidas neste estudo (Quadro 21). 

 

Questão de Pesquisa Proposição Resultado 

Q1 P1 Confirmada 

Q2 P2 Confirmada 

Q3 P3 Confirmada 
Quadro 21- Resultado da análise das proposições 

Fonte: Dados da pesquisa
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O objetivo desta pesquisa foi analisar como ocorre a estratégia na prática 

(implementação da estratégia) quando a organização adota um processo de formação da 

estratégia deliberada, considerando a ação do middle manager neste processo. 

Para atingir este objetivo desenvolveu-se um estudo de caso específico, no qual 

procuramos evidenciar o dia-a-dia da estratégia, em um período de 40 meses, acompanhando 

o desenvolvimento de diferentes fases da estratégia da organização. Encontrou-se que a 

diretoria exerce o papel de repassar as estratégias macro da organização (estratégia 

deliberada) cabendo aos atores da organização (conceito de praticantes de Jarzabkowski, et al. 

2007) a elaboração das atividades para implementar a estratégia vinda da alta direção, visto 

que eles, os atores, são especialistas na área em que atuam proporcionando melhores práticas, 

atuando de forma eficiente no alcance dos objetivos traçados nas estratégias. 

O recorte feito neste estudo nos permitiu estudar com maior profundidade 

determinadas ações estratégicas que foram consideradas como a estratégia sendo posta em 

prática; foi possível conhecer a dimensão da cultura da organização estudada, bem como a 

construção, no dia-a-dia, da estratégia como prática (JARZABKOWSKI et al. 2007). 

Podemos observar que, apesar de a organização possuir estratégias deliberadas, a 

estratégia como prática não é engessada, sofre forte influência dos middle managers 

organizacionais. Os middle managers são os intermediadores das estratégias deliberadas e 

emergentes, sendo os responsáveis pela elaboração da estratégia no dia-a-dia da empresa. 

Verificamos que a importância da estratégia na prática reside em permitir verificar o 

que realmente é necessário para que os objetivos organizacionais sejam alcançados com 

sucesso. A estratégia na prática pode ser associada ao conhecimento, ao aprendizado, e assim, 

ser responsável por uma melhor perfomance organizacional. Por meio do fluxo de atividades, 

das práticas e dos atores (bottom) organizacionais articulados pelos middle manager. 
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O middle manager, utilizando seu conhecimento prático na tomada de decisões, 

influenciando nas estratégias deliberadas e até mesmo definindo novas estratégias, as 

estratégias que emergiram do meio, do dia-a-dia, exerce o papel de articulador da estratégia. 

Os middle managers atuam como intermediários entre as estratégias deliberadas e as 

estratégias emergentes. Ficou evidenciado que as estratégias deliberadas na prática sofrem 

influência destes atores organizacionais. 

Com respeito aos objetivos específicos deste estudo de (i) caracterizar estratégia 

deliberada; (ii) identificar as atividades práticas que caracterizam a implementação da 

estratégia; e de (iii) analisar o perfil do middle manager seguindo a tipologia de Floyd e 

Wooldridge (1992); entende-se que todos foram alcançados de forma que nos permitem 

resumir a realização desta pesquisa destacando que se estudou em um único caso três 

diferentes fases da estratégia: na primeira se estudou sete estratégias deliberadas, que foram 

traduzidas na fase 2, em três práticas estratégicas, que requereram na fase 3 ações estratégicas 

na prática, que caracterizam a implementação da estratégia, e, por fim, se verificou o perfil do 

middle manager como praticante deste processo seguindo a tipologia de Floyd e Wooldridge 

(1992). 

A conclusão deste estudo indica que uma organização com processo deliberado tende 

a ter um processo emergente quando a estratégia na prática é fortemente articulada pelo nível 

de gerência. Ou seja, embora a estratégia seja deliberada ou planejada, no conceito de 

Mintzberg e Waters (1985), ao ser implementada por meio de atividades e práticas, no 

conceito de práticas e praxis de Jarzabkowski et al (2007),  sofre forte influência dos atores 

organizacionais, representados ou articulados pelo middle manager, seguindo a tipologia de 

Floyd e Wooldridge (1992).  Assim, pode-se dizer que a perspectiva da estratégia-como-

prática e o processo de formação da estratégia são articulados pelo middle manager. 
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As contribuições ou implicações deste estudo podem ser apontadas ao ambiente 

empresarial e ao ambiente acadêmico. 

No ambiente empresarial, consideramos que os resultados deste estudo podem 

contribuir para que organização possa fortalecer as relações que envolvem o nível gerencial 

no processo de formação da estratégia, já que esta empresa foi considerada pela Revista 

Exame como uma das Melhores Empresas do ano de 2010, o que reflete que as práticas 

estratégicas adotadas têm dado o resultado esperado e até mesmo superado este. 

Segundo a Revista Exame, a arte de se reinventar - familiar, tradicional, industrial, é 

característica típica de empresa brasileira, com história centenária que sofreu forte ameaça da 

supremacia dos chineses no mercado global, mas que com uma transformação radical se 

salvou e assim, pode ser considerada uma das melhores empresas do ano. Esta arte de se 

reinventar foi descrita neste estudo, mostrando que não existem empresas com perfil para 

falir, mas sim empresas que precisam aprender a fazer estratégia. A arte de fazer estratégia 

pode salvar empresas familiares, tradicionais e industriais, como enfatiza a reportagem. 

No ambiente acadêmico, destacamos que o estudo deste caso propiciou conhecer o 

processo de formação da estratégia em uma organização específica, classificada como uma 

das maiores do setor têxtil do Estado de Santa Catarina, em profundidade. O estudo 

qualitativo tem ganhado força nos estudos sobre processo. Acreditamos que este tipo de 

estudo é valioso para o avanço do campo cientifico e como primeiro passo para estudos 

quantitativos que possam generalizar os resultados aqui encontrados. 

A principal contribuição deste estudo esta em combinar o estudo da estratégia como 

prática e o papel do middle manager em uma organização que adota estratégia deliberada. 

Outra contribuição que se destaca com este estudo é o fortalecimento da linha de 

pesquisa em Estratégias e Competitividade do Programa de Pós-Graduação em Administração 

da Universidade. 
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Quanto à limitação desta pesquisa, destaca-se a questão do “olhar do pesquisador”, 

que pode apresentar vieses na pesquisa. Apesar dos cuidados metodológicos seguidos para 

assegurar a réplica científica, e a revisão de literatura que fundamentou teórica e 

empiricamente o assunto, se considerado o mesmo como o inicio de um caminho que conduz 

a pesquisas complementares. O que ocorre em uma grande indústria têxtil apresenta 

dimensões complexas que impossibilitam o estudo de estratégias de forma global. 

Os dados obtidos no presente estudo, com as devidas precauções, considerando-se as 

diferenças organizacionais, culturais, regionais e temporais, podem ser utilizados em estudos 

de mesma natureza e similaridade. 

Podemos ainda citar como limitação o número de participantes nas entrevistas visto 

que de um total de 30 middle managers foram entrevistados cinco, entre coordenadores e 

gerentes, representando 17%. Dos seis diretores, foi possível entrevistar um diretor, 

representando 17%. 

Como futura linha de pesquisa indica-se a continuidade desta investigação, 

aprofundando os conhecimentos aqui apresentados, no mesmo contexto de pesquisa, e em 

outros semelhantes, que possibilitem realizar em um momento subsequente estudos 

comparativos. Da mesma forma, se julga importante a realização de estudos que considerem a 

estratégia como prática em outros ambientes organizacionais para ampliar o conhecimento 

sobre o tema.  

Por outro lado, considerando a estratégia um processo, fica a perspectiva de uma 

análise à luz da abordagem processual. 

Finalmente, podemos concluir este estudo com a perspectiva da necessidade de 

continuar a investigação e aprendizagem de novas categorias, novas descobertas e novos 

caminhos para a construção de teorias para o desenvolvimento das organizações. 
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ANEXO A 

 

PERSPECTIVA DA ESTRATÉGIA-COMO-PRÁTICA E O PROCESSO DE 

FORMAÇÃO DA ESTRATÉGIA ARTICULADA PELO MIDDLE MANAGER 

 

As informações seguintes são necessárias para o desenvolvimento de uma dissertação de 

mestrado que estuda o papel do middle manager (nível gerencial) como articulador da 

estratégia na prática da Empresa. 

Considerando os objetivos de analisar como ocorre a estratégia na prática quando a 

organização adota um processo de formação da estratégia deliberada e verificar como o 

middle manager contribui para o processo de aplicação da estratégia como prática; 

apresentamos uma entrevista que faz parte dos instrumentos de coleta de dados para análise 

qualitativa deste processo.  

 

Para o estudo e análise do papel do middle manager na estratégia sua colaboração é muito 

importante nesta fase de coleta de dados. Para tanto, ressalta-se que a sua identidade não será 

mencionada, ou seja, está assegurado o anonimato dos respondentes. 

  

QUESTÕES ESPECÍFICAS PARA A ENTREVISTA 

As questões devem orientar a entrevista, de forma que possam ser respondidas com o 

nível de acordo ou desacordo em cada uma e sua respectiva argumentação, sempre que 

seja necessário. As questões podem ser ampliadas conforme a situação requeira. 

 

Organização dos entrevistados:  

Blocos de 

Questões 

Nível 

hierárquico 

Nº ordem dos 

respondentes 
Cargo ou função 

6, 7, 8 e 9 Direção (1) Diretor de Comercial 

 

 

1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8 e 9 

Gerência e 

Coordenação 

(2) Gerente de vendas da regional Sul  

(3) Gerente de vendas da regional Centro oeste 

(4) Coordenador Comercial 

(5) Coordenador de projetos interno 

(6) Coordenador Informações Gerenciais 

3 e 4 Analista 

(7a) 

(7b) 

(7c) 

Analista de informações gerenciais 

Analista de projetos interno 

Analista comercial 

Por favor, responda estas questões com base no seu entendimento. Se o espaço for 

insuficiente para sua resposta utilize o verso da folha. 

 

1. Características gerais da CIA (4): 

 Informação General:  

 Nome.............................................................................................  

 Nº empregados................................................................................... 

 Faturamento....................................................................................... 

 Estrutura de propriedade.................................................................... 

 Organograma................................................................................................. 
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 Caracterização:  

 Estrutura organizacional.................................................................... 

 Evolução histórica da organização.............................................. 

 Estilo de direção............................................................................. 

2. Processo de formação da estratégia (2, 3, 4, 5 e 6):  
(Processo de decisões estratégicas) durante os últimos 5 anos: 

 Como são determinados os processos de decisões estratégicas?  

a) Emanan do chefe: __________________ 

b) Emanan das reuniões:  __________________ 

c) Emanan do funcionários (é participativa)_______________ 

d) Como está formalizada a estratégia? __________________ 

 Qual deve ser o nível de implicação (envolvimento) dos seguintes atores no 

processo de formação da estratégia (Muito importante – indiferente – 

pouco importante)? 

a) Alta direção  ______________________ 

b) Pessoal de apoio formado por planejadores, analistas e 

técnicos____________________ 

c) O coletivo de trabalhadores profissionais qualificados - técnicos 

__________________ 

d) Profissionais que trabalham na prestação de 

serviços_____________________ 

e) Grupos de poder existentes na organização, distintos da alta direção 

(associação de funcionários)___________________ 

f) A legislação vigente, que restringe o âmbito de atuação da 

organização_____________________ 

 

3. Formalização (2, 3, 4, 5, 6 e 7): (esta questão e a seguinte visa identificar se a 

estratégia é formalizada).  

 

 Como é o nível de formalização dos procedimentos, como estão especificados e 

estabelecidos? Os objetivos vêm determinados em planos formais? Atas, normas, 

regimento, plano, programas, projetos. 

_____________________________________________________________________ 

 

4 Centralização (2, 3, 4, 5, 6 e 7): 

 

 Como é o nível de centralização, como são tomadas as decisões sobre: 

a) As estratégias e os mercados nos quais está inserida a CIA? (4) 

b) As estratégias da empresa relacionadas com a alocação de recursos (físicos e 

financeiros)? (4)  

c) As políticas de pessoal (captação, seleção, formação, avaliação e remuneração)? 

(2, 3, 4 e 5) 
d) O planejamento e o desenho das tarefas, ou mudanças nos programas de 

trabalho dos níveis médio e inferior? Qual é o nível hierárquico responsável por 

estas decisões? (4) 

e) A resolução dos problemas nos níveis médios e inferior? (2, 3 e 4) 

f) As características e a qualidade dos bens e/ou serviços? (2, 3, 4 e 5) 

g) Qual é o nível hierárquico responsável por cada uma destas decisões? Até que 

nível se descentraliza? (2, 3, 4, 5, 6 e 7) 
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 Averiguar como são os níveis de centralização e formalização das atividades (se são 

níveis altos, médios ou baixos). 

 

5 Políticas de recursos humanos (4 e 5): 

 Como as formas de direção da CIA e suas políticas de recursos humanos 

compartem os valores e objetivos, como é o ambiente de trabalho para eles? 
a) Como a CIA considera o nível de compromisso de seus diretores? 

b) Como ocorre a divulgação dos valores, crenças e normas da organização? Como se 

produz esta divulgação? 

c) Como a CIA valoriza o nível de compromisso de todos seus empregados? 

d) Pelas características do setor e dos “produtos/serviços” que a organização elabora, 

como se desenvolve a formação e o treinamento do pessoal da empresa? 

(interna/externa, específica/geral...) 

 

6 Descreva como ocorre o processo de definição das estratégias da Cia? (1, 2, 3, 4, 5 e 6) 

 

7 Resumidamente, quais são as principais estratégias que foram definidas no processo? 

Estas estratégias são conhecidas e seguidas por todos os colaboradores? (1, 2, 3, 4, 5 e 6) 

 

8 Como as estratégias são implementadas? Quais são as ações tomadas? (1, 2, 3, 4, 5 e 6) 

 

9 A estratégia é constantemente revista? Como? Quem participa do processo de revisão) 

e de Implementação? (1, 2, 3, 4, 5 e 6) 
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