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RESUMO 

 

Este estudo tem como objetivo verificar como o gênero feminino participa na strategizing 
(estratégia como prática social). O termo strategizing é entendido como a intersecção entre os 
elementos: práticas, práxis e praticantes (WHITTINGTON, 2006) e explica como a estratégia é 
realizada através dos atores organizacionais e suas interações sociais (WHITTINGTON, 2002). 
Assim, os atores organizacionais e suas atividades diárias passam a ser o foco central das 
pesquisas em estratégia. Johnson, Melin e Whittington (2003) têm postulado que os atores da 
organização é que dão forma à atividade organizacional de maneira que os resultados estratégicos 
são uma consequência desta. Se os atores influenciam na construção da prática estratégica, passa-
se a considerar a necessidade de se estudar as questões de gênero dos atores organizacionais. As 
mulheres em geral apresentam características, tais como, habilidades de comunicação, facilidade 
de ouvir as outras pessoas, habilidades de negociação e resolução de conflitos; relações baseadas 
em confiança que estimulam a participação, envolvimento e motivação dos funcionários no 
alcance dos objetivos organizacionais (STANFORD, OATES e FLORES, 1995). Acredita-se que 
as mulheres participam de forma positiva na strategizing por apresentar características que 
estimulam a participação e envolvimento dos atores organizacionais no alcance dos objetivos 
previamente estabelecidos, sendo esta participação e envolvimento apontados como essenciais 
para o desenvolvimento de melhores atividades estratégicas. A metodologia consistiu em uma 
pesquisa qualitativa (YIN, 2005), por meio de um estudo de caso único (EISENHARDT, 1989). 
A seleção do caso foi intecional, tendo como principais critérios para seleção da empresa, ter 
entre os principais dirigentes uma mulher, estar localizada na cidade de Blumenau/SC, 
assessibilidade as informações e disponibilidade por parte da organização, estar em um segmento 
que requer autonomia e grande participação dos atores organizacionais na excecução das 
atividades, assim chegou-se em uma produtora de conteúdo (produtora de desenhos animados 
para TV). O procedimento de coleta de dados foi através de entrevistas semi-estruturadas com os 
diversos níveis hieráquicos da organização, análise documenal e observação direta, favorecendo a 
triangulação das informações. Para análise dos dados foi utilizada a técnicca de padrão do 
comportamento (PÉREZ AGUIAR, 1999) e análise da narrativa (LABOV, 1977). Assim, 
verificou-se que o gênero feminino participa na strategizing por apresentar informações 
necessárias para o melhor desenvolvimento das atividades estratégicas. Além disso, assume o 
papel de tranquilizar e passar confiança aos colaboradores, permitindo que estes tenham um 
melhor desempenho; bem como favorecendo e estimulando ao diretor para uma tomada de 
decisão mais acertiva. Desta forma, este estudo pretende contribuir no sentido de se entender a 
relação existente entre dois campos distintos do saber (estratégia e gênero), buscando ampliar a 
interface existente entre gênero e processo estratégico dentro das organizações. 



ABSTRACT 

This study aims to determine how female gender participate in strategizing (strategy as social 
practice). The term strategizing is composed by the intersection of the elements: practice, praxis 
and practitioners (Whittington, 2006) and explains how the strategy is accomplished through the 
organizational actors and their social interactions (Whittington, 2002). Thus, organizational 
actors and their daily activities become the central focus of research in strategy. Johnson, Melin 
and Whittington (2003) have postulated that the actors of the organization are those who shaped 
organizational activity so that the results are a consequence of this strategy. If actors influence the 
construction of strategic practice, it’s important to consider the need to study gender issues of 
organizational actors. Women in general have characteristics such as communication skills, ease 
of listening to other people, negotiation skills and conflict resolution, relationships based on trust 
that encourage participation, involvement and motivation of employees in achieving 
organizational goals (STANFORD, FLOWERS and OATES, 1995). It is believed that women 
participate positively in strategizing presenting characteristics that encourage participation and 
involvement of organizational actors in achieving the objectives established beforehand, and this 
participation and involvement identified as essential for developing better strategic activities. The 
methodology consisted of a qualitative research (YIN, 2005), using a single case study 
(EISENHARDT, 1989). The case selection was intecional, there was some main criteria for 
selection of the company: having a woman among the top leaders, being located in the city of 
Blumenau, Brazil, offer access to the information and readiness by the organization, being in a 
segment that requires autonomy and wide stakeholder participation in organizational activities 
thus we arrived in a content producer (a producer of cartoons for TV) firm. The procedure of 
collecting data was through semi-structured interviews with the various levels of organization 
hierarchy, documenal analysis and direct observation, favoring the triangulation of information. 
For data analysis was used pattern matching (Pérez Aguiar, 1999) and narrative analysis (Labov, 
1977). Thus, it was found that female gender involved in strategizing presenting information 
needed for better development of strategic activities. Furthermore, she assumes the role of 
reassurance and confidence to move employees, allowing them to have better performance, as 
well as promoting and encouraging the director to a more assertive decision making. Thus, this 
study aims to contribute towards understanding the relationship between two distinct fields of 
knowledge (strategy and gender), seeking to broaden the interface between gender and strategic 
process within organizations. 
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1 INTRODUÇÃO 

A importância da estratégia no campo dos estudos organizacionais é apresentada ao 

longo dos anos (CHANDLER, 1962; ANSOFF, 1965; MINTZBERG, 1978; MILES & SNOW, 

1978; PORTER, 1980; MINTENZBERG & WATER, 1985; HART, 1992; WHITTINGTON; 

2002; 2006; JARZABKOWSKI, 2003; 2004; 2005; JARZABKOWSKI; BALOGUN; SEIDL, 

2007). Segundo Whipp (2004) a estratégia tem várias construções e significados que vem sendo 

desenvolvidos ao longo da história.  Entretanto, os estudos sobre estratégia se dividem em dois 

grupos: um voltado para microeconomia, ou seja, que tipo de estratégia adotar (CHANDLER, 

1962; ANSOFF, 1965; PORTER, 1980) e outro voltado para o nível microorganizacional,  ou 

seja, foco nos processos (MINTZBERG & WATERS, 1985; HART, 1992; ANDERSEN, 2000; 

2004; WHITTINGTON, 2002; 2006; JOHNSON; MELIN; JARZABKOWSKI, 2003; 2004; 

2005; JARZABKOWSKI et al., 2007). 

Atualmente o foco dos estudos sobre estratégia está na investigação orientada para o 

nível microorganizacional (BALOGUN; HUFF; JOHNSON, 2003; JARZABKOWSKI et al., 

2007). O estudo de micro processos é uma importante consequência da evolução natural das 

teorias sobre organizações e sua gestão (BALOGUN et al., 2003). E a perspectiva da estratégia 

como prática ou strategy-as-practice (S-A-P) e o fênomeno strategizing (“fazer estratégia” ou 

“estrategizar”) ganham ênfase e rápida ascenção nos estudos sobre estratégia (WHITTINGTON, 

2002; 2006; BALOGUN et al., 2003; JOHNSON et. al., 2003; JARZABKOWSKI, 2003; 2004; 

2005; JAZARBKOWSKI et al., 2007). 
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A investigação da estratégia em uma perspectiva prática apresenta uma nova forma de 

compreender como a estratégia é realizada (strategizing), como uma prática social, de modo, que 

todos os atores organizacionais estão envolvidos na implantação da estratégia. Segundo 

Jarzabkowski et al. (2007) a estratégia implantada de cima para baixo, ou seja, implantada 

somente pela alta direção, não é suficiente. 

 Uma administração participativa e fléxivel incentiva o envolvimento de todos os atores 

organizacionais, de modo, que seus comportamentos, características e visões diferentes, irão 

interferir e influenciar na strategizing, proporcionando assim os resultados estratégicos. Segundo 

Johnson et al., (2003) os resultados estratégicos são encontrados nos processos e práticas que 

constituem o dia-a-dia de atividades organizacionais. Acrescenta ainda, que os atores humanos 

dão forma à atividade de maneira que o resultado estratégico é uma consequência desta ação. 

Em diversos estudos (BALOGUN et al., 2003; JOHNSON et al., 2003) foram 

apresentados a importância da participação dos atores organizacionais na construção da 

strategizing. Entretanto, estudos levando em consideração o gênero desses atores organizacionais 

foram pouco explorados até o momento.  

O tema “gênero” sempre foi alvo de interesse dos estudiosos. E o gênero feminino por 

enfrentar tantas barreiras no alcance da equidade social, despertou um interesse em especial. 

Alguns estudos sobre o gênero feminino (como o de HELGESEN, 1990), explicam as diferenças 

entre os sexos e atribuem a maioria das mulheres características comportamentais que estimulam 

a participação dos atores organizacionais no alcance dos resultados, sendo esta participação 

evidenciada como importante na strategizing (BALOGUN et al., 2003; JOHNSON et al., 2003).  



16 

Então, este estudo visa analisar como o gênero feminino participa na strategizing ou no 

“fazer da estratégia”. Com isso, será possível analisar como as mulheres com suas caracteríticas 

comportamentais influcienciam na construção da estratégia como prática social. 

Acredita-se que as mulheres participam de forma positiva na strategizing por apresentar 

características que estimulam a participação e envolvimento dos atores organizacionais no 

alcance dos objetivos previamente estabelecidos, sendo esta participação e envolvimento 

apontados como essenciais para o desenvolvimento de melhores atividades estratégicas 

(strategizing).  

1.1 PROBLEMA DE PESQUISA  

O tema gênero feminino há muitos anos vem despertando o interesse de diversos 

pesquisadores, tendo destaque  as diferenças entre os sexos (comportamentos e características) e 

a desigualdade em relação a carreira e oportunidades (SCOTT, 1986; EAGLY; JOHNSON, 1990; 

CALÁS; SMIRCICH, 1998; HOLT e ELLIS, 1998; BOURDEAU, 1999; CORRIGAL; 

KONRAD, 2006). Segundo Rigg e Sparrow (1994), as mulheres em geral possuem características 

e comportamentos que podem ser vistos como pouco profissionais. Os atributos femininos das 

mulheres em geral são considerados menos eficientes, como o uso da intuição mais do que a 

lógica, a prefêrencia pelo consenso ao invés da tomada de decisão individual, o encorajamento a 

participação mais do que as ordens. 

Stanford, Oates e Flores (1995) destacam as seguintes características femininas: as 

habilidades de comunicação; como a facilidade em ouvir o que os outros pensam; habilidades 

inter-pesssoais para negociação e resolução de conflitos; maior facilidade de aproximação. 
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As mulheres em geral possuem características que estimulam um ambiente participativo, 

mais do que as características masculinas, pois procuram ter uma relação orientada para a 

democracia, enquanto os homens em geral são mais autocráticos em sua relações de poder 

(EAGLY; JOHNSON, 1990; POUNDER; COLEMAN, 2002).  

Atualmente, não se sabe como o gênero feminino participa na construção da estratégia 

como prática social (strategizing). Como ocorre o “fazer da estratégia” pela mão da mulher. 

Então, desconhece-se quais características comportamentais do gênero feminino são favoráveis 

ao desenvolvimento da strategizing, estimulando a participação dos atores organizacionais no 

“fazer da estratégia”.  

Assim, analisando como o gênero feminino participa na strategizing possibilitará 

conhecer essas características comportamentais da mulher, que propiciam o desenvolvimento das 

atividades organizacionais, resultando na verdadeira vantagem estratégica.  

1.2 QUESTÃO DE PESQUISA 

Diante do problema de pesquisa apresentado, formulou-se as seguintes questões de 

pesquisa:  

Q.Geral) Como o gênero feminino participa na strategizing em uma organização de 

produção de conteúdo? 

Q.1) Como o gênero feminino participa das práticas e como estas orientam as atividades 

estratégicas nos diferentes níveis da organização? 
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Q.2) Como o gênero feminino participa da práxis e como esta é desenvolvida nos 

diferentes níveis da organização? 

Q.3) Como está caracterizado o praticante do gênero feminino que participa na 

strategizing? 

1.3 OBJETIVOS 

No sentido de responder ao problema de pesquisa, enunciam-se os objetivos que 

norteiam esta investigação. 

1.3.1 Objetivo Geral 

Analisar como o gênero feminino participa na strategizing em uma organização de 

produção de conteúdo. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

a) analisar como o gênero feminino participa das “práticas”  e como estas orientam as 

atividades estratégicas nos diferentes níveis da organização; 

b) verificar como o gênero feminino participa da práxis e como esta é desenvolvida nos  

diferentes níveis da organização; 

c) caracterizar o praticante do gênero feminino que participa na strategizing. 



19 

1.4 PRESSUPOSTOS 

A participação do gênero feminino na strategizing ocorre de forma positiva, de modo, 

que as mulheres em geral apresentam características e relações baseadas em confiança que 

estimulam a participação, envolvimento e motivação dos funcionários no alcance dos objetivos 

organizacionais. Diante dessas características, as mulheres são favoráveis ao fenômeno 

strategizing, beneficiando o processo por envolver e obter a participação de todos os atores 

organizacionais nas atividades, refletindo assim em melhores práticas e na vantagem estratégica. 

1.5 JUSTIFICATIVA PARA ESTUDO DO TEMA 

Uma das principais razões para o estudo em questão consiste em possibilitar uma melhor 

compreensão de como o gênero feminino participa na strategizing, gerando assim conhecimento 

sobre as características comportamentais essenciais para o desenvolvimento da estratégia como 

prática social, que  refletirá a verdadeira vantagem estratégica. A pesquisa pretende contribuir em 

primeiro lugar com a organização analisada, considerando a importância do gênero feminino na 

tomada de decisão para um melhor desempenho organizacional, já que esta organização possui 

uma mulher no nível de alta direção. Também se considera a contribuição deste estudo para 

organizações semelhantes, ainda que os dados aqui analisados não possam ser generalizados. 

No âmago de novas fronteiras de estudos sobre estratégia, o estudo em questão tem sido 

requisitado pela academia para fortalecer o desenvolvimento de estudos nesta área. A estratégia 

em uma perspectiva prática tem sido destaque entre os principais congressos mundiais, 

conferências e revistas científicas (journals), como a European Academy of Management 

(EURAM), Strategic Management Society (SMS) e European Group of Organization Studies 
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(EGOS). Além de sites, como (http://www.strategy-as-practice.org) criados em parceria com 

investigadores e revistas científicas de prestígio internacional com intuito de trocar informações 

sobre a perspectiva prática da estratégia e o fênomeno strategizing.  

O tema strategizing é relativamente recente, estando em fase de construção o seu marco 

teórico. Sabe-se que a organização que abre espaço à participação e envolvimento de todos atores 

organizacionais propicia melhores estratégias práticas e resultados organizacionais. Entretanto, 

pouco sabe-se sobre as catacterísticas e como os atores participam na strategizing. Jarzabkowski 

et al. (2007) relataram que alguns estudos demonstram como as identidades de gênero e perfis de 

gerentes de nível médio realizam alterações dentro da organização necessitanto de mais estudos 

nesta linha. Esses estudos podem demonstrar como os praticantes com suas características 

comportamentais podem influenciar na práxis (atividades estratégicas) e práticas organizacionais, 

ou seja, na estratégia como prática social. 

Como as mulheres em geral apresentam características que estimulam a participação dos 

atores organizacionais nas atividades, mais que a maioria dos homens (HELGESEN, 1990), 

busca-se investigar quais características e de que forma o gênero feminino participa na 

strategizing. Com base nesses resultados, o estudo em questão poderá apresentar dados que 

explicam como melhor desenvolver a strategizing em uma organização. Assim, esta pesquisa 

contribuirá para com a academia e estudos futuros sobre strategizing. 

Por fim, o estudo em questão está vinculado a Linha de Pesquisa Estratégia e do grupo 

de pesquisa em estratégia e competitividade do Programa de Mestrado em Administração da 

Universidade Regional de Blumenau (FURB).  
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1.6 ESTRUTURA DO TRABALHO 

Este estudo está estruturado em cinco partes: 

No primeiro capítulo, apresentam-se a introdução ao tema, o problema e a questão de 

pesquisa, o objetivo geral e específicos, pressupostos, além da justificativa, apresentando a 

relevância do estudo em questão, cujo campo empírico é constituído por uma organização no 

ramo de produção de conteúdo. 

No segundo capítulo, delineou-se a fundamentação teórica-empírica, de modo, que a 

revisão bibliográfica contribuiu para aprofundamento do conhecimento sobre o assunto 

auxiliando de forma significativa para com o estudo em questão. A resisão bibliográfica abordou 

o desenvolvimento do tema estratégia, a estratégia em uma perspectiva prática apresentando o 

fênomeno strategizing e o estudo do gênero feminino. 

No capítulo três, definem-se a metodologia da pesquisa, onde se delineia a pesquisa, 

além da seleção do caso determinado, procedimentos de coleta e análise dos dados. 

No capítulo quatro, apresentam-se os resultados da pesquisa, com relação aos dados 

coletados e as repectivas análises dos mesmos, no sentido de responder aos objetivos previamente 

estabelecidos. 

No quinto capítulo, destacam-se as conclusões, incluindo as limitações encontradas na 

realização deste estudo, as contribuições e principais linhas futuras de pesquisas.  
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

Este capítulo apresenta a fundamentação teórica no intuito de aprofundar o 

conhecimento sobre a área temática da pesquisa. A revisão bibliográfica é uma etapa muito 

importante, sendo a base teórica de sustentação desta investigação, tendo em vista apresentar as 

proposições teóricas subjacentes às questões da presente pesquisa. 

O capítulo está dividido entre os seguintes temas: a estratégia, a perspectiva estratégia 

como prática e o estudo do gênero feminino. Os campos teóricos principais desta pesquisa 

“perspectiva estratégia como prática” e “gênero feminino” são desenvolvidos através das relações 

sociais. Assim, como esta pesquisa caminha na direção das ações sociais ligadas ao indivíduo, a 

abordagem do comportamento organizacional é a teoria subjacente para o desenvolvimento deste 

estudo. 

Segundo Drake e Smith (1977), o estudo do comportamento organizacional “exige que 

todos os níveis de explanação das causas e influências interagentes, sejam levados em 

consideração, a fim de compreender mais profundamente a natureza do comportamento 

individual, bem como o processo social que existe dentro da organização, ou age sobre ela”. 

O comportamento organizacional pode ser definido como o “estudo do comportamento 

humano dentro das organizações, mediante métodos científicos”, de modo, que produz 

generalizações referentes ao comportamento humano, estruturas e processos organizacionais 

(GIBSON, 1981). 

A perspectiva do comportamento organizacional é fundamental para as organizações, 

por tratar da área de recursos humanos, apresentando os problemas causados pela interação dos 
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atores organizacionis; por possibilitar a interpretação das mudanças do ambiente; por promover 

as mudanças organizacionais no alcance das exigências do ambiente (DRAKE, SMITH, 1977).  

Entretanto, alguns autores defendem que a teoria institucional como a teoria subjacente 

para os estudos da estratégia como prática social. Maciel (2009) apresenta três argumentos que 

podem ser apontados pela integração da abordagem prática da estratégia com a teoria 

institucional: a) a prática social é institucionalizada na estrutura social através de atividades que 

formam a estratégia; b) estruturas sociais são incorporadas nas práticas diárias que constituem a 

ação; c) estruturas sociais persistem devido ao conhecimento tácito e consciência prática dos 

atores, que optam por padrões de ação mais familiares em virtude da necessidade de segurança, 

que é inerente aos indivíduos.  

Jonhson, Melin e Whittington (2003) defendem que a prática estratégica se beneficia 

com a teoria institucional, pois esta perspectiva explica como ocorre o processo de negociação 

que compreende as normas que orientam os atores organizacionais.  

A seguir, passa-se a examinar a evolução dos estudos sobre estratégia. 

2.1 ESTRATÉGIA 

A estratégia é um tema de grande importância nos estudos das organizações, que vem 

sendo desenvolvido ao longo da história através de várias construções e significados 

(CHANDLER, 1962; PORTER, 1980; MINTZBERG & WATERS, 1985; HART, 1992; 

WHITTINGTON, 2002; JARZABKOWSKI, 2005). 
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Os primeiros estudos sobre estratégias foram apresentados por Chandler (1962) e Ansoff 

(1965), que relacionaram a estratégia ao racionalismo e ao alcançe de objetivos de longo prazo. 

Dentro deste enfoque, pode-se definir a estratégia como top-down ou deliberada e suas principais 

características são o planejamento, formalização e controle. A estratégia pode ser definida como 

um padrão de ação seguido de um plano estabelecido (MINTZBERG, 1978). O processo de 

formação da estratégia é desenvolvido do topo (alta direção) para base (atores orgnizacionais de 

níveis e cargos mais baixos da organização), estando ligado à racionalidade, que é um processo 

analítico com certo grau de formalização (ANSOFF, 1987).  

Por apresentar estas características, as estratégias deliberadas apontam as equipes da alta 

direção e suas qualidades (habilidades, valores, capacidades, comportamentos, estilo cognitivos, 

etc.) como essenciais para um processo estratégico de sucesso (HAMBRICK, 1987). Mintzberg 

(2001) relata que o principal executivo também tem seu papel no desenvolvimento da estratégia, 

pois sua visão implícita tende a refletir as estratégias. A percepção dos funcionários em relação 

aos estrategistas e a comunicação darão direcionamento como as estratégias organizacionais se 

desenvolverão.  

Pettigrew (1977) apresenta os conceitos de formação e formulação da estratégia 

auxiliando na compreensão dos próximos estudos, na qual, o processo de formação da estratégia 

é um processo contínuo de desenvolvimento da estratégia, enquanto a formulação da estratégia é 

um processo intencional através de decisões tomadas pelas pessoas de dentro da organização. 

Em contrapartida aos estudos de Chandler (1962) e Ansoff (1965), Mintzberg (1978) 

apresentou os estudos com outro enfoque, formando uma nova corrente de estudos para 

perspectiva relacionada ao processo estratégico. Pettigrew (1973) e Quinn (1978) contribuíram 
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apresentando a estratégia associada a processos incrementais, adaptativos e emergentes. O seu 

processo de formação é desenvolvido da base para o topo, podendo ser conceituada como as 

ações seguidas sem um plano ou em desacordo com um plano estabelecido (MINTZBERG, 

1978). 

De acordo com Mintzberg (1978) e Burgelman (1983) o processo de tomada de decisão 

não é restrito somente a alta direção, os autores sugerem que os gerentes seniores coordenam o 

processo de formação da estratégia, determinando qual direção estratégica tomar e facilitam a 

participação dos demais atores organizacionais, estes que são vistos como primordiais para a 

tomada de decisões (MASON, 2007). O nível operacional possui melhores informações para 

obtenção de melhores decisões. Este nível e os gestores de primeira linha estão em contato com o 

produto e com as novas tecnologias e com isso, são as pessoas mais indicadas para informar o 

que é realmente necessário fazer (MASON, 2007).  

Na década de 80, seguindo a linha da estratégia racional e formal, Porter (1980) foi o 

protagonista por duas décadas, influenciando toda uma geração de estudos sobre estratégia,  

associando o termo à competivividade e apresentando os conceitos de estratégias genéricas de 

liderença e de custos. Os estudos de Porter (1980) se direcionaram a uma perspectiva macro, se 

concentrando nas ações organizacionais ligadas ao ambiente externo da organização. 

Os estudos de Giddens (1981) focaram em processos contínuos, dentro de um contexto 

social e cultural, levando em condideração o comportamento dos atores nas atividades. Assim, 

uniu os estudos de sobre organização e estratégia, atribuindo aos estudos a pespectiva 

institucional. Posteriormente, estes estudos formaram a base para os estudos atuais. De acordo 

com Machado-da-Silva (2004) a perspectiva institucional ligando a organizacão ao ambiente 
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propiciou um maior entendimento sobre o tema estratégia, de modo que os pesquisadores 

passaram a direcionar os estudos para o processo de formação e implantação da estratégia do 

modo como ela ocorre na prática. 

Miles e Snow (1984) apresentaram uma análise da estratégia interligada a estrutura e 

processos organizacionais, voltada para análise do comportamento estratégico. A estratégia é 

definida de acordo com os indivíduos e seus comportamentos, na qual, estes estudos foram os 

primeiros a considerar o indíviduo como foco central da pesquisa. Atualmente, os estudos sobre 

estratégia seguem esta mesma linha, em que o indivíduo e seu comportamento é o foco central da 

pesquisa. 

Mintzberg e Waters (1985) concluíram que as formas puras de formação de estratégia, 

ou seja, estratégia puramente emergente ou estratégia puramente deliberada, não são encontradas 

na prática, uma vez que uma impede o aprendizado e a outra o controle (MINTZBERG; 

AHLSTRAND & LAMPEL, 2000).  

Mintzberg e Waters (1985) conceituam a estratégia deliberada, atribuindo ao termo, à 

ênfase na direção central, hierarquias e controle. Portanto, a formação da estratégia que era 

estritamente deliberada desenvolvida pela alta gestão (CHANDLER, 1962; ANSOFF, 1965), 

passou a envolver os atores organizacionais de todos os níveis da organização, e estes aos poucos 

passaram a fazer parte da nova realidade estratégica, contribuindo para seu desenvolvimento 

(BURGELMAN, 1994). Então, as estratégias bottom-up ou emergentes, com ênfase nas ações 

coletivas, comportamentos convergentes e aprendizado, foram estudadas por Minzberg e Waters 

(1985) passando a fazer parte definitivamente do processo de formação da estratégia. 
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A visão da estratégia deliberada não é de que a alta direção não está no controle das 

decisões estratégicas, e sim que a alta direção, além de possuir o controle das decisões 

estratégicas, abre espaço para que as informações dos demais atores organizacionais sejam 

levadas até eles ocorrendo uma troca de informações (MINTZBERG; WATERS, 1985).  

As estratégias deliberadas e emergentes representam os extremos do paradoxo da 

formação da estratégia. Enquanto as estratégias deliberadas representam a formulação 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, com 

a participação de toda organização, sendo desenvolvidas da base para o topo (MINTZBERG & 

WATERS, 1985).  

Na visão de Mintzberg e Waters (1985) a fundamental diferença entre estratégia 

deliberada e emergente, é em considerar o foco, a direção e o controle. A estratégia pode emergir 

em resposta a uma situação ou pode ser criada deliberadamente através de um processo de 

formulação.  

É proposto por Mintzberg e Waters (1985) oito tipos de estratégias (Quadro 1) que se 

aproximam ou se distanciam gradativamente dos extremos. Estes tipos de estratégias apresentam 

características de estratégias deliberadas e emergentes em proporções variadas, indo deste a 

estratégia planejada (mais deliberada) passando pelas estratégias empreenderora, ideológica, 

guarda-chuva, processo, desarticulada, concenso, até a estratégia tipo imposta (principalemente 

emergente). 

A compreensão dos fatores internos e externos organizacionais influencia a formação da 

estratégia em uma organização. Sendo necessário saber quem são os responsáveis pela criação e 
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desenvolvimento das estratégias organizacionais e verificar a influência no processo como um 

todo (MINTEZBERG; WATERS, 1985).  

Na final da década de 90, até os dias atuais os estudos sobre estratégia voltaram-se para 

uma perspectiva microorganizacional (WHITTINGTON, 2002; 2006; JARZABKOWSKI, 2003; 

2004; 2005; JOHNSON et al., 2003; BALOGUN; HUFF; JOHNSON, 2003; ; RÉGNER, 2008). 

Johnson et al. (2003) defendem esta mudança dos estudos voltados para o processo de formação 

da estratégia e para uma perspectiva prática da estratégia, onde os processos e práticas que 

constituem o dia-a-dia das atividades organizacionais, ou seja, o “fazer estratégia” (strategizing) 

ganham ênfase. 

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 freqüentemente pró-ativa; estratégias relativamente deliberadas. 

Guarda-chuva 
Origem em restrições; liderança com controle parcial das ações, define limites estratégicos 
ou alvos, dentro dos quais outros atores respondem às suas experiências; 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 - Características dos tipos de estratégia 
Fonte: Apadtado Mintzberg e Waters (1985, p. 270) 
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O processo integrador da formação da estratégia equaciona os dois processos anteriores, 

é a soma da estratégia deliberada e emergente (ANDERSEN, 2004; LAVARDA; CANET-

GINER, 2009), sendo considerada como o processo mais eficiente. 

A estratégia integradora possui a necessidade de um processo estratégico planejado e de 

um processo estratégico descentralizado (ANDERSEN, 2004). O processo planejado está ligado à 

racionalidade, sendo esta uma das variáveis da perspectiva integradora.  A racionalidade e o 

planejamento são essenciais para fornecer a ordem e a continuidade da estratégia (MILLER; 

WILSON; HICKSON, 2004).  

As decisões estratégicas rápidas e inovadoras advêm da descentralização, pois os atores 

organizacionais que estão relacionados com os produtos/serviços e com clientes e gerentes 

apresentam maiores condições de fazer o que é necessário (HAMEL; PRAHALAD, 1994). 

Segundo Jonhson et al. (2003) a estratégia se inicia nas atividades micro-organizacionais, onde 

acontecem as interações, ações e atitudes dos atores organizações da base, onde são 

desenvolvidas as estratégias práticas. 

O processo integrador de formação da estratégia abre espaço à participação, em virtude 

de que a estratégia não deve somente se impor do topo para base, esta pode também emergir das 

iniciativas estratégicas que ocorrem com os trabalhos de grupo (LAVARDA; CANET-GINER, 

2009).  

No entanto, para que estas duas vertentes, racionalidade e a participação se integrem é 

necessário ter uma terceira variável, a visão. A visão dos objetivos, metas e missão da empresa 

necessitam estar claros para que os líderes possam comunicar e transmitir aos atores 



30 

organizacionais, de modo, que todas as iniciativas vão de encontro com o que se é esperado 

(LAVARDA; CANET-GINER, 2009).  

Hamel e Välikangas (2003) apresentaram a importância da organização não ser 

resistente a flexibilidade, pois a resiliência se tornou a maior  vantagem competitiva em tempos 

de tantas mudanças bruscas. O ideal é que as empresas tenham uma estratégia flexível, pois para 

o sucesso continuo há necessidade de andar no mundo da resiliência, da flexibilidade, sobre a 

habilidade de dinamicamente reinventar modelos de negócios e estratégias de acordo com as 

mudanças das circunstâncias. 

 Para que as organizações sejam flexíveis, estas devem enfrentar quatro desafios: a) o 

desafio cognitivo, a empresa deve estar isenta de negação, nostalgia e arrogância, deve ser 

profundamente consciente do que está mudando e como estas mudanças podem afetar seu 

sucesso atual; b) o desafio estratégico, a resiliência exige alternativas, bem como a sensibilização, 

a capacidade de criar uma infinidade de novas opções, para ter estratégias alternativas; c) o 

desafio político, uma organização tem que ser capaz de diversificar recursos de produtos e 

programas de passado para o futuro, isto significa construir a habilidade de sustentar um grande 

portfólio de experimentos com capital e talento necessários; d) a  ideologia do desafio, poucas 

organizações tem a doutrina de otimização, mas otimizar um modelo de negócio que está 

lentamente tornando-se irrelevante, não é garantia de futuro (HAMEL e VÄLIKANGAS, 2003). 

Então, a única vantagem competitiva confiável é a capacidade que a organização possui 

de reinventar o negócio, antes que as circunstâncias forcem a mudança, gerando opções 

estratégicas e realinhando os seus recursos mais rapidamente do que seus rivais. Esta é a essência 
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da resiliência e que vai ser afinal uma vantagem competitiva, em relação à turbulência, a desafios 

de mudanças mais profundas e cada vez mais rápidas (HAMEL e VÄLIKANGAS, 2003). 

A partir do estudo de Hamel e Välikangas (2003), Lavarda (2007) apresentou a quarta 

variável do processo integrador da formação da estratégia, a flexibilidade. Um ambiente flexível 

e aberto estimula a participação dos atores organizacionais nas atividades estratégicas. Para que 

ocorra o planejamento formal e de controle (racionalidade) e a descentralização permitindo que 

se desenvolvam as estratégias emergentes (participação) é necessário ter um estilo de gerência 

que seja aberto, ágil e flexível, sendo aplicado principalmente em ambientes turbulentos 

(MINTZBERG; WATERS, 1985). 

Por fim, conclui-se que o processo da formação da estratégia pode ser deliberado, 

planejado ou top-down, (ANSOFF, 1965; PORTER, 1980), emergente, participativo ou bottom-

up (MINTZBERG, 1973; QUINN, 1978; FARJOUN, 2002) ou ainda, integrador ou middle-up-

down (MINTZBERG & WATERS, 1985; HART, 1992; HART & BANBURY, 1994; 

ANDERSEN, 2000 e 2004). O termo “formação da estratégia” foi atribuido por Mintzberg 

(1978) por definir o processo pelo qual as estratégias são geradas tanto pelo processo de 

planejamento explícito quanto pelo processo de emersão. 

Com base na evolução dos estudos na área, chega-se a um conceito de “estratégia”, o 

qual passa a ser adotado nesta pesquisa:  

A estratégia visa o alcance dos objetivos organizacionais, podendo ser previamente 

planejada (estratégias deliberadas) e/ou emergir das próprias atividades diárias (estratégias 

emergentes) quando adaptada, modificada ou projetada pela participação dos atores 

organizacionais que executam a atividade, sendo este processo que determinará a implementação 
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da estratégia (estratégia como prática) dentro da organização, bem como os resultados 

organizacionais. 

Assim, passa-se a examinar a perspectiva da estratégia como prática e o fenômeno 

strategizing. 

2.2 A PERSPECTIVA DA ESTRATÉGIA COMO PRÁTICA 

Os estudos atuais sobre estratégia focam no processo de formação da estratégia e na 

perspectiva da estratégica como prática (implementação da estratégia), contribuindo para um 

melhor entendimento do que “é estratégia” e como ela se desenvolve dentro da organização 

(RÉGNER 2003, 2008; JARZABKOWSKI, 2003, 2004, 2005; JARZABKOWSKI, BALOGUN 

e SEIDEL, 2007; JARZABKOWSKI e SPEE, 2009). A estratégia pode ser considerada como um 

longo período de pensamento (formulação da estratégia) e seguido de um longo período de ação 

(implementação da estratégia), sendo que estes dois processos estão entrelaçados apresentando 

uma inter-relação mutuamente sustentada (WILSON; JARZABKOWSKI, 2004). 

A estratégia como prática é uma abordagem que apresenta uma nova forma de 

compreender como a estratégia é realizada. Esta perspectiva considera o fenômeno strategizing 

como o “fazer da estratégia”. O fenômeno strategizing explica como a estratégia é realizada 

através dos atores organizacionais e suas interações sociais (WHITTINGTON, 2002). 

Os estudos sobre estratégia deveriam ser essencialmente voltados à prática, com objetivo 

de ampliar a compreensão da complexa realidade de “fazer estratégia” como experiência vivida, 

centrada nas interações de diferentes atores sociais, em suas ferramentas de trabalho e no uso 

dessas ferramentas pelos estrategistas (JARZABKOWSKI, 2005).  Strategizing pode ser definido 
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como as ações, as interações e as negociações dos múltiplos atores organizacionais, bem como as 

práticas utilizadas para realizar uma atividade que é socialmente perpetuada (JARZABKOWSKI, 

2005).   

A abordagem teórica estratégia como prática ou strategy-as-practice (SAP) considera a 

estratégia como uma prática social (RÉGNER, 2008). Cada vez mais a estratégia está sendo 

encarada como algo a ser realizado, como uma prática (JARZABKOWSKI, 2003). A estratégia 

como prática é uma “atividade situada (localizada) e socialmente realizada” (JARZABKOWSKI; 

BALOGUN; SEIDL, 2007, p. 7).  

A estratégia como prática faz a ligação entre micro e macroperspectivas da estratégia 

como prática social (WHITTINGTON, 2006). Johnson et al. (2003) ressaltam que o termo se 

refere tanto as ações dos atores organizacionais individuais (micro) quanto as diferentes práticas 

sociais (macro). As micro-atividades necessitam ser compreendidas em um contexto mais amplo, 

o contexto social. Os agentes não estão atuando isolados, estão integrando modos de agir da 

instituição social em que fazem parte. As micro-ações são construídas dentro de organizações 

institucionalizadas (macro), sendo que o contexto macro permite a transmissão das micro-ações 

dentro da organização, mesmos que estas micro-ações sejam modificadas e adaptadas de forma 

diferente ao longo do tempo (JARZABKOWSKI et al., 2007). 

De acordo com Whittington (2003), a perspectiva prática da estratégia foca em descobrir 

qual é realmente o trabalho dos estrategistas. Balogun et al. (2003) defendem a estratégia 

associada a perspectiva prática, onde os praticantes e suas práticas no contexto de trabalho em 

que os mesmos estão inseridos são o foco da pesquisa.  
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Balogun et al. (2003) argumenta que a globalização exigiu uma investigação mais 

apurada sobre estratégias e suas práticas refletindo as atividades das empresas e simultaneamente 

em lugares diferentes. Uma investigação orientada para ações e interações dos praticantes da 

estratégia (JARZABKOWSKI et al., 2007).  

O fenômeno strategizing ajuda a explicar como a estratégia é realizada com a 

participação dos atores organizacionais e suas interações sociais, sendo utilizados recursos e 

práticas específicas em um determinado contexto (WHITTINGTON, 2002).  As práticas são 

responsáveis pela estabilidade ou mudança de padrões de atividades estratégicas situadas no 

tempo e no espaço (JARZABKOWSKI, 2003).  

As atividades podem ser consideradas estratégicas desde que possuam consequências 

para os resultados estratégicos, para as direções, para a sobrevivência e para a vantagem 

competitiva da empresa (JOHNSON et al., 2003). Portanto, a partir do momento que as 

atividades passam a trazer resultados à organização, estas podem ser consideradas como uma 

estratégia prática, mesmo que não tenham sido planejadas e elaboradas formalmente 

(JARZABKOWSKI et al., 2007). Balogun et al. (2003) enfatizaram que nas rotinas 

idiossincráticas e comportamentos das pessoas que é encontrada mais frequentemente a vantagem 

estratégica. 

A abordagem estratégia como prática ainda é um tema recente, estando em fase de 

construção do seu marco teórico. Na última década tornou-se um desafio para alguns 

investigadores da área, que passaram a apresentar teorias, modelos e conceitos para auxiliar no 

estudo da estratégia como uma prática social.  
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Jarzabkowski (2003) contribuiu apresentando a teoria da atividade para ajudar na análise 

da estratégia como prática em um estudo de caso em três universidades do Reino Unido, por estas 

fornecerem uma estrutura de quatro componentes interativos dos quais emergem a estratégia: 

estruturas coletivas, os principais agentes, as atividades práticas e as práticas estratégicas. Mais 

tarde, Whittington (2006) utilizou estes elementos para explicar o conceito de strategizing. 

Assim, as estruturas coletivas podem ser associadas às “práticas sociais”; os principais agentes 

passaram a ser os “praticantes”, os indivíduos que realizam a atividade; as atividades estratégicas 

podem ser associadas “práxis”, o fluxo de atividade estratégica; as práticas estratégicas, de 

acordo com Jarzabkowski (2003) são os hábitos, artefatos e modos socialmente definidos pelo 

qual o fluxo de atividade estratégica é construído. 

O intuito de Jazarbkowski (2003) foi analisar as práticas na construção da atividade 

estratégica, na qual, definiu as universidades como um sistema de atividade composto por três 

componentes fundamentais de interação (Figura 1): principais agentes (a autora considerou a 

equipe da alta direção como principais agentes - TMT), as estruturas coletivas e as atividades 

práticas, conforme Figura 1. 

De acordo com Jarzabkowski (2003) a estratégia como prática ressalta as interações 

entre os intervenientes e seu contexto. As práticas estratégicas habilitam a interação entre as 

diferentes partes da organização na construção da atividade estratégica compartilhada. 
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                   Figura 1 – Sistema de Atividade em que a Estratégia como Prática ocorre 
                   Fonte: Jarzabkowski (2003, p. 25)                   
 
 

Então, Whittington (2006) apresentou a pesquisa estratégica baseada em três conceitos: 

práxis, práticas e profissionais praticantes, assim passa-se a examiná-los. 

2.2.1 Práticas, Práxis e Praticantes 

Para Whittington (2006), a estratégia acontece com a interconexão entre práxis, prática e 

o praticante. As práticas são distinguidas como a rotina do comportamento, incluindo tradições, 

normas e procedimentos; a práxis como o fluxo de atividade, as atividades que as pessoas 

desenvolvem; e os praticantes são os profissionais responsáveis em exercer as práticas. Assim, as 

práticas orientam as atividades, a práxis é a atividade em si, e os profissionais são responsáveis 

por essas práticas. 



37 

Na Figura 2, as práticas estratégicas (1, 2, 3, 4) são orientadas pelos gestores aos 

profissionais praticantes (A, B, C – intra-organizacional e D – extra-organizacional) e, à medida 

que eles colocam em prática estas estratégias, existe um retorno aos gestores do que realmente 

ocorre na práxis e o que é necessário para aperfeiçoar estas estratégias.  Então, os profissionais da 

estratégia, os praticantes, nomeados de “A” a “D”, formado por membros da alta direção (altos 

executivos, conselheiros, consultores, assessores e os gerentes de nível médio, o middle manager, 

além de pessoas externas à organização). Inicialmente três destes praticantes, “A” a “C”, são 

membros internos da organização, representados pelo paralelograma inferior, enquanto o 

praticante “D” é externo, fazendo parte do campo extra-organizacional, indicado pelo 

paralelograma maior. Esta figura enfoca cinco pontos de convergência, episódios da prática 

estratégica “I” a “V”, que podem ser reuniões de conselhos ou mesmo conversas informais. 

 Assim, o que está representado é que os profissionais baseiam o conjunto de práticas 

disponíveis tanto no contexto organizacional, como extra-organizacional. As práticas aceitas e 

legitimadas pela organização são representadas no paralelo superior “1” a “4”. Com relação às 

setas verticais, estas representam a utilização e a retroalimentação das práticas, conforme a 

utilização pelos estrategistas. Eles reproduzem e podem ocasionar alterações no conjunto de 

práticas disponíveis. 
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Figura 2 - Integração da práxis, práticas e profissionais praticantes 
Fonte: Whittington (2006, p. 621) 
 
 

Whittington (2006) realiza uma reconceituação da estratégia de uma maneira ampla, 

onde a atividade e o contexto social estão interligados. Existem semelhanças entre a pesquisa 

estratégica e as estratégias intra e extra-organizacionais: conceitos da estratégia enquanto 

práticas, praxis e praticantes; descrição de implicações críticas ligadas à prática; e elaboração de 

padrões de práticas mediante a atividade estratégica. 

Para Jarzabkowski et al. (2007) as práticas estão ligadas intrinsecamente ao fazer da 

estratégia por fornecer o processo, o comportamento, a cognição, recursos discursivos e físicos, 

de modo, que “múltiplos atores são capazes de interagir, a fim de socialmente realizar a atividade 

coletiva”. As práticas podem ser definidas como “tipos de comportamentos que são constituídos 

por vários elementos” (JARZABKOWSKI et al., 2007, p. 9).  As práticas são os hábitos, 
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artefatos e os modos de agir socialmente definidos, por meio do qual o fluxo de atividade 

estratégica é construído (WHITTINGTON, 2001).  

Em relação à práxis, esta se refere à interconexão das ações dos diferentes atores 

organizacionais e grupos dispersos que estão envolvidos com a organização e que contribuem 

para esta. A práxis operacionaliza-se nos diferentes níveis da estrutura institucional através das 

interações entre os níveis. A práxis é “a atividade estratégica realizada, a operacionalização 

prática em diferentes níveis de análise que estão interligados ao longo do tempo” 

(JARZABKOWSKI et al., 2007, p. 9). 

De acordo com Jarzabkowski, Balogun e Seidl (2007) os atores organizacionais 

apresentam formas particulares de linguagem em suas práticas sociais e apesar de ocorrer a 

rotinização dessas práticas elas não são imutáveis, são combinadas e alteradas de acordo com seu 

desenvolvimento. Portanto, a prática está associada com as relações sociais, envolvendo o 

conhecimento individual e formas particulares de linguagem. Mas também com os 

procedimentos, normas, processos, que são estabelecidos pela direção (racionalização) para 

direcionar as práticas sociais. 

Os praticantes (profissionais) “são os participantes ativos na construção das atividades 

que são uma consequência para a organização e sua sobrevivência. Eles moldam a atividade 

estratégica através do que eles são e como agem [...]” (JARZABKOWSKI et al. 2007, p. 10).  

Jarzabkowski et al. (2007) apresentaram um quadro conceitual (Figura 3) contendo os 

elementos práticas, práxis e praticantes para analisar a estratégia como prática. Estes elementos 

se relacionam, compondo o processo de realização da estratégia (strategizign). 
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Os praticantes, práticas, práxis e as ligações entre estes apresentados na Figura 3 (A, B, 

C) são os itens que devem ser levados em consideração na pesquisa sobre estratégia como 

prática. Segundo Jarzabkowski et al. (2007) estes elementos são os focos de análise para melhor 

compreensão da strategizing, havendo uma necessidade de serem explorados mais 

profundamente. 

Os desafios encontrados na investigação da estratégia são os seguintes temas 

apresentados na Figura 3: os profissionais (praticantes), ligação entre praticantes e a práxis (C), a 

ligação entre a prática e os profissionais (B). Além, das 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 (JARZABKOWSKI et 

al., 2007). 

 
            Figura 3 – Uma estrutura conceitual para analisar a estratégia como prática 
            Fonte: Jarzabkowski et al. (2007, p.11)             
 
 

Jarzabkowski et al., (2007) apresentaram cinco perguntas principais que devem estar na 

agenda de estudos sobre estratégia como prática, auxiliando assim na investigação. Para melhor 
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responder essas perguntas, os autores sugerem a utilização dos elementos que conceituam a 

estratégia como prática: práxis, práticas e profissionais (WHITTINGTON, 2006). As perguntas 

são: 

a) Qual é a estratégia? Para responder esta questão é essencial conhecer o conceito de 

estratégia e strategizing. Para operacionalizar as definições de estratégia e 

strategizing, os autores citam o quadro conceitual explicado na Figura 3; 

b) Quem é o estrategista? Os estrategistas atuam em diferentes níveis e cargos da 

organização.  As estratégias não são desenvolvidas somente do topo para base, mas 

por todos atores organizacionais. Cada vez mais os estudos sobre estratégia como 

prática comprovam que os gerentes de nível médio e os colaboradores dos níveis 

mais baixos são importantes atores estratégicos; 

c) O que os estrategistas fazem? Esta questão pode ser respondida através do relato das 

práticas específicas como reuniões, utilização de ferramentas analíticas, processos de 

gestão, etc.; 

d) O que uma análise dos estrategistas e suas atividades explicam? Os estudos devem 

apresentar: o “para que” das atividades e as consequências mais amplas (macro), ou 

seja, as consequências para as práticas sociais; 

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

estratégia como prática? Os estudos devem apresentar as consequências sociais na 

realização da atividade estratégica. 
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Esta última questão associa a prática estratégica como uma prática social. Whittington 

(2006) enfatiza que é necessário compreender como são desenvolvidas as práticas estratégicas e 

como elas são divulgadas, tanto dentro como fora das organizações; práticas mais adequadas e 

estratégias eficazes contribuem para uma melhor performance organizacional. 

O conceito de prática organizacional (práxis ou atividade estratégica) contempla a 

relação entre pensamento e ação dos estrategistas e expressa às formas com que os atores 

envolvidos no trabalho de “fazer” estratégia interagem e interpretam as características físicas e 

sociais do contexto (MACIEL, 2007). A estratégia como prática possibilita expor as habilidades e 

tecnologias necessárias aos estrategistas, bem como definir as conseqüências da práxis 

estratégica para a sociedade como um todo (WHITTINGTON et al., 2003).  

A estratégia sob uma perspectiva sociológica é considera como um amplo campo da 

atividade social e suas práticas são importantes para a sociedade como um todo. A performance 

dos estrategistas passa a ser relevante e o modo como estes desempenham seus papéis. E aceitar 

estratégia como prática social é atribuir a performance organizacional aos atores individuais 

(WHITTINGTON, 2004). 

Os estudos em uma perspectiva prática se preocupam também com a interação social 

cotidiana dos membros da organização no processo de construção, implementação e controle da 

estratégia (JARZABKOWSKI, 2004, LAVARDA et al. 2010).  

Regnér (2008) argumenta que a perspectiva da estratégia como prática tem como raiz a 

teoria social, das escolas de Giddens (1981) e Bourdieu (1999), tendo como objetivo principal em 

fazer a estratégia como uma prática social, focada nos atores. A perspectiva prática da estratégia 

considera as atividades e as inter-relações com a prática nos níveis da organização, limitado pelas 
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práticas atuais e históricas, buscando o sucesso das práticas individuais. A unidade de análise é a 

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

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

baixa capacidade de mudança (REGNÉR, 2008). 

De acordo com Maciel (2009), “ao abordar a estratégia como prática social em vários 

níveis organizacionais, desde a gerência até o nível operacional, busca-se compreender as 

interações sociais e o trabalho dos estrategistas, aqui entendido como sendo todos os atores 

sociais dentro da empresa”. 

A estratégia entendida como prática social evidencia as micro-atividades realizadas 

pelos indivíduos, que em constante interação e envolvidos em complexas relações de poder e 

significados compartilhados na organização, permitem resultados organizacionais desejados ou 

não (CANHADA; BULGACOV, 2009). 

Assim, a strategizing é desenvolvida através de processos contínuos dentro de um 

contexto social e cultural. Em contrapartida, algumas organizações ditas como complexas (alguns 

tipos de trabalho) requerem uma maior flexibilidade e autonomia dos atores organizacionais na 

execução das atividades. Jonhson et al. (2003) relata que a descentralização, onde ocorrem as 

interações, ações e atitudes dos atores base, resulta estratégicas rápidas e inovadoras. Então, 

conslui-se que a descentralização da tomada de decisão facilita a aprendizagem, experimentação 

e a mudança de maneira que os atores organizacionais passam a influenciar nas atividades.  

Com base na revisão da literatura formulou-se os seguintes conceitos (WHITTINGTON, 

2006; JAZABKOWSKI et al., 2007; RÉGNER, 2008): 
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a) estratégia como prática é uma abordagem teórica que compreende a realização das 

estratégias como uma prática social; 

b) strategizing é o processo que explica como as estratégias são realizadas abrangendo 

a interconexão de três elemenos: as micro-atividades (práxis) realizadas pelos 

indivíduos (praticantes) que possuem tipos de comportamentos orientados por 

cognições e experiências anteriores, processos racionais e práticas sociais (práticas). 

Sendo que todo este processo evidencia a prática social.   

Neste estudo formulou-se também um modelo conceitual de estratégia, apresentado na 

Figura 4, tendo como orientação a fundamentação teórica revista até o momento. Em síntese, o 

modelo conceitual representa o processo de formação da estratégia e a implementação da 

estratégia considerando a perspectiva estratégia como prática.  

O processo de formação da estratégia é relacionado ao processo de tomada de decisão 

dentro da organização, que pode ser deliberado (autoritário), emergente (participativo) e 

integrador (quando ocorre a articulação das decisões planejadas com as decisões que emergem). 

O processo de tomada de decisão integrador abre espaço a participação e flexibilidade, 

promovendo a descentralização da tomada de decisão, facilitando a aprendizagem, 

experimentação e a mudança. 

A strategizing, que seria o fazer da estratégia (realização das atividades estratégicas), é 

decorrente do planejamento formal (estratégias deliberadas) e da participação dos atores 

organizacionais (estratégias emergentes). A alta gerência realiza o planejamento da estratégia 

(racionalização), e ao ser realizado estas estratégias, elas podem ser adaptadas, modificadas ou 
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projetadas (participação) de maneira que os objetivos organizacionais sejam alcançados, assim 

este processo resulta na strategizing. 

Os objetivos organizacionais precisam ser informados de forma clara e o sucesso desta 

ação deve-se a variável visão. Ela estabelece a diretriz que a empresa deve seguir, norteando todo 

o processo estratégico. Os atores organizacionais necessitam participar do processo da construção 

da visão, objetivos, metas e misão da empresa, para que assim possam estar em conformidade 

com os objetivos organizacionais. 

 A flexibilidade é a outra variável que compõem o processo estratégico, por meio dela, 

propicia-se um ambiente flexível, participativo e inovador, onde todos os atores organizacionais 

são envolvidos no alcance dos objetivos organizacionais. Uma estratégia flexível é um diferencial 

nos dias de hoje, possibilitando as organizações, a capacidade destas reinventarem modelos de 

negócios e estratégias de acordo com as mudanças das circunstâncias. 



46 

 
Figura 4 – Modelo Conceitual da Estratégia 
Fonte: Elaboração Própria 
 
 

A strategizing é a consequência do processo de formação da estratégia, sendo assim, é 

desenvolvida por meio das variáveis racionalidade, participação, visão e flexibilidade, sendo 

estas variáveis que compõem o processo de formação da estratégia. 

Por fim, conclui-se sobre os elementos que compõem a strategizing: 

As práticas orientam as atividades estratégicas por meio de comportamentos 

individuais, processos racionais e práticas sociais, seguindo o conceito de Jarzabkowski, Balogun 

e Seidl (2007, p. 9); as práticas fornecem o processo, o comportamento, a cognição, recursos 
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discursivos e físicos, de modo, que “múltiplos atores são capazes de interagir, a fim de 

socialmente realizar a atividade coletiva”. 

A práxis é desenvolvida por meio de estratégias previamente estabelecidas (estratégias 

deliberadas) e/ou por meio da participação dos atores organizacionais (estratégias emergentes), 

sendo a estratégia colocada em prática, ou seja, uma consequência do processo de formação da 

estratégia, seguindo o conceito Jarzabkowski, Balogun e Seidl (2007, p. 9) a práxis se refere “a 

atividade estratégica realizada, a operacionalização prática em diferentes níveis de análise que 

estão interligados ao longo do tempo”. 

“Os praticantes são o foco central deste processo. Eles são responsáveis por moldar a 

atividade estratégica através do que eles são e como agem [...]” (JARZABKOWSKI et al. 2007, 

p. 10). 

 A seguir passa-se a examinar o estudo sobre o gênero feminino. 

2.3 O ESTUDO DO GÊNERO: CARACTERÍSTICAS COMPORTAMENTAIS 

Ao longo dos anos o tema gênero feminino vem despertando o interesse de diversos 

pesquisadores  (SCOTT, 1986; CALÁS; SMIRCICH, 1998; BOURDIEU, 1999; BUSSEY e 

BANDURA, 1999; EAGLY et al., 2003 ). Nos estudos organizacionais também está presente 

sendo objeto de estudo, o acesso da mulher ao mercado de trabalho e seu desempenho; relação do 

gênero e organização, ou seja, a influência do gênero nas práticas organizacionais; estabilidade 

dos termos gênero, feminilidade, masculinidade e orgnização (CALÁS; SMIRCICH, 1998). 
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O termo “gênero” está em construção e as várias abordagens feministas contribuem para 

esta construção (SCOTT, 1986). Segundo Silveira (2009, p. 3), “[...] nenhuma conceituação de 

gênero é capaz de dar conta inteiramente de seu entendimento dada sua natureza complexa”.  

Neste estudo será revisado as principais abordagens feministas que contribuem para a construção 

do conceito de gênero. 

2.3.1 Abordagem Feminista Liberal (Estereótipos e Papéis Sociais) 

As primeiras perspectivas sobre gênero feminino, que fazem parte da abordagem liberal, 

relatavam as desigualdades entre os sexos (remuneração, local de trabalho e carreira) e as 

características biológicas são apontadas como responsáveis por estas desigualdades (CALÁS; 

SMIRCICH,1998). A diferença biológica entre os sexos pode ser vista como a justificativa da 

diferença socialmente construída entre os gêneros, principalmente quando se trata da divisão do 

trabalho (BOURDIEU, 1999).   

Mais tarde, dentro dessa abordagem, o termo gênero foi sociologicamente construído, 

sendo definido como um produto da socialização e de experiências diferentes vividas por homens 

e mulheres. De acordo com Rigg e Sparrow (1994) alguns estudos argumentam que a biologia 

determina a diferença, entretanto outros estudos enfatizam o poder de socialização como 

responsável pelo aprendizado das pessoas, direcinando-as a estarem em conformidade com as 

normas de comportamento esperado em troca de aceitação e acesso a uma carreira de sucesso. 

Assim, a questão biológica foi agrupada com gênero e construtos culturais. Os 

pesquidares ressaltavam que a mulher era prejudicada por julgamentos impróprios sobre o 

comportamento e para ocorrer à equidade sexual é necessário que seja eliminado a 
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estereotipagem e as mulheres passem a ser julgadas por seus méritos (CALÁS; SMIRCICH, 

1998). Os estereótipos de gênero mostram as diferenças no modo como homens e as mulheres 

são e ditam as normas como estes devem agir (RUDMAN; GLICK, 2001; EAGLY; KARAU, 

2002).  

Os estereótipos definem o papel masculino associado a um carácter forte, agressivo, 

dominante, analítico e individualista, enquanto a maioria das mulheres apresentam características 

que definem seu carácter, como, sensível, simpático, empático, suave, com a atenção voltada para 

as necessidades dos outros (BEM, 1974). As mulheres em geral são vistas como mais emotivas e 

menos ativas, enquanto a maioria dos homens são carcaterizados pela força e competência, sendo 

esta percepção esteriótipo de gênero e papéis de gênero (EAGLY; STEFFEN, 1984).  

Assim, os estereótipos criam papéis de gênero e de como devem ser os gerentes, criando 

assim barreiras a inclusão das mulheres em altos cargos nas organziações (SCHEIN; MUELLER, 

1992). Os papéis de gênero são definidos como as expectativas sobre o que é um comportamento 

adequado para cada sexo (HOLT; ELLIS, 1998).  

De acordo com a teoria do papel social, a socialização é que constrói a diferença entre os 

sexos, perpetuando uma visão do mundo em que está enraizada a dominação dos homens sobre as 

mulheres, com a divisão do trabalho em uma realidade de ordem social, sendo este um processo 

contínuo e histórico. O processo coletivo de socialização do biológico e biologização do social 

resultam em práticas que determinam a construção social dos corpos ocultando assim a arbritária 

divisão dos gêneros na sociedade (BOURDIEU, 1999).  Assim, as diferenças comportamentais 

entre homens e mulheres são causadas pela socialização, enquanto os homens são orientados a 
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busca de realizações, as mulheres são orientadas a ser emotivas e reservadas em relação a suas 

interações com outras pessoas (EAGLY; KARAU, 2002). 

As mulheres que almejam subir na carreira necessitam possuir conhecimento objetivo e 

determinadas competências comportamentais para ser consideradas iguais aos homens 

(HENNIG; JARDIM, 1979). Os estereótipos e papéis sociais atribuem devantagens a mulheres, 

pois a maioria das mulheres possuem atributos, como por exemplo, a intuição em vez da lógica, 

preferindo o concenso mais que a concorrência, a participação em vez da ordem; sendo estes 

atributos considerados menos profissionais e não gerenciais.  O gerente ideal é o estereotipado 

com atributos associados a características masculinas (RIGG; SPARROW, 1994). 

A desvantagem da abordagem feminina liberal é que enfatiza a equidade social, porém 

esta não leva em considerção a raça das pessoas, sendo uma forma particular de opressão e 

discriminação (DILL, 1983 apud CALÁS; SMIRCICH, 1998). Canet-Giner e Saorín-Iborra 

(2007) também apresentam uma crítica a perspectiva liberal. Segundo as autoras a influência do 

papel do gênero e a crença do sexo biológico não determina necessariamente o papel do gênero 

aprovado pelo individual (masculino, feminino, andrógino), e portanto não possui  efeito sobre o 

comportamento. 

A abordagem feminista liberal apresenta três variáveis de estudos: psicológica, 

sociológica e a organização como sistema social.  

2.3.1.1 Psicológica 

De acordo com Calás e Smircich (1998) as variáveis psicológicas enfatizam o 

comportamento organizacional e abordagens tradicionais de recursos humanos, verificando se 

existe diferenças de sexo em se tratando dos conceitos organizacionais. Entre os temas de 
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pesquisa nesta variável se encontram: liderança, uso do poder, stress no trabalho, compromisso 

organizacional, entre outros conceitos como estereótipos sociais, androginia, recrutamento, 

seleção, avaliação de desempenho e remuneração. 

Dentre estes temas da variável psicológica, o tema liderença é um dos mais relevantes, 

apresentando muitos estudos que tratam das diferenças do gênero na questão liderança. O avanço 

dessa área é relevante por possibilitar a compreesão das diferentes experiências entre homens e 

mulheres no local de trabalho (BUDWORTH; MANN, 2010).   

O termo liderança pode ser associado com a preocupação com as tarefas com interesse 

nas relações entre os indivíduos (HERSEY; BLANCHARD, 1988). A liderança transformacional 

pode ser definida como o processo contínuo que propicia que os indivíduos desenvolvam 

qualidades transformacional e transacional individualmente ou as duas ao mesmo tempo. Então, a 

liderança tranformacional é desenvolvida sobre liderança transacional, o que não ocorre 

inversamente (BASS, 1985). A liderança transformacional está relacionada com o carisma pela 

líder, motivação inspiradora, fornecimento de feedback contínuo, estimulação intelectual 

(HINKIN; TRACEY, 1999; POUNTER; COLEMAN, 2002). 

Enquanto, a liderança transacional está ligada a recompensas por alcançar níveis de 

desempenho específico, medidas corretivas quando ocorrem desvios, gerenciamento por exceção, 

ocorrendo a intervenção quando os problemas se apresentam (HINKIN; TRACEY, 1999; 

POUNTER; COLEMAN, 2002).  

Assim, a liderança transformacional “enfatiza a nutrição dos subordinados e que através 

de um processo de socialização, o estímulo de qualidades das mulheres são particularmente bem 

desenvolvido em relação aos dos homens” e líderes do sexo masculino por “não participarem 



52 

deste processo de socialização” inclinam-se mais para uma liderança transacional (POUNTER; 

COLEMAN, 2002, p. 123). Em vários estudos relatam que a maioria das líderes do sexo 

feminino apresentam um comportamento de liderança transformacional, sendo este o estilo 

considerado mais eficaz comparado a outros estilos de liderança (EAGLY et al., 2003). 

O estudo do gênero envolvendo a questão liderança apresenta quatro abordagens: a 

primeira defende que o processo de socialização que explora a noção de papel de gênero é 

determinante na liderança; a segunda abodagem enfatiza que a liderança é inata e biologicamente 

determinada para os homens (APPELBAUM et al., 2003), defendendo estereótipos que retratam 

a maioria das mulheres como líderes menos capazes do que os homens (OAKLEY, 2000); a 

terceira abordagem defende uma variedade de outros fatores causais (fatores ambientais, atitude e 

auto-confiança, experiência, entre outros) que contribuem a eficácia da liderança; a quarta 

perspectiva defende que existe uma diferença entre homens e mulheres dirigentes e tentativas de 

entender e articular essa diferença (APPELBAUM et al., 2003). 

Esta última abordagem levanta características de líderes homens e mulheres que os 

diferem, e os aproximam da liderança transformacional ou transacional. Algumas pesquisas 

indicam que a maioria das líderes do sexo feminino são orientadas para o relacionamento e 

democracia e a maioria dos líderes do sexo masculino são orientados para tarefa e um estilo 

autocrático (EAGLY; JONHSON, 1990).  

Em uma pesquisa realizada por Starford, Oates e Flores (1995) contatou-se que as 

mulheres em geral, procuram a participação e o desenvolvimento de equipes de gerenciamento. A 

maioria das mulheres não gostam de dar ordens preferindo a participação dos funcionários e 
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relações baseadas no repeito e confiança. A habilidade de comunicacação e envolvimento leva a 

motivação dos funcionários ao alcance dos objetivos organizacionais.  

Além disso, a maioria das mulheres possui uma capacidade maior de priorização do que 

os homens, isso se deve ao fato das mulheres terem maiores atribuições no cotidiano, tais como, 

família e carreira, possibilitando o desenvolvimento de características específicas, como 

coordenar várias coisas ao mesmo tempo (HELGESEN, 1990). Seriam estas algumas das 

características que apresentam a maioria das mulheres com maior vatangem no cargo de 

liderança.   

Mesmo diante destes estudos apresentando as gerentes do sexo feminino como melhores 

líderes do que os homens, as mulheres gerentes ainda são avaliadas como inferiores aos gerentes 

do sexo marculino (EAGLY; KARAU, 2002). Os homens em geral, apresentam qualidades de 

liderança e motivação que são consideradas mais eficazes que as das mulheres (BOLDRY et al., 

2001). A liderança da mulher é mais suave e mais ligada as questões sociais, sendo este 

comportamento avaliado menos positivamente que o comportamento do homem (EAGLY et al., 

1992).   

Quando as mulheres apesentam características mais masculinas e homens características 

mais femininas, estes perdem a popularidade. As mulheres mais autocráticas são avaliadas 

negativamente em comparação com o mesmo comportamento vindo de um homem (EAGLY et 

al., 1992). As mulheres bem sucedidas recebem avaliações menos positivas do que as o homens 

bem sucedidos (EAGLY; KARAU, 2002). Portanto, com base nessas evidências apresentadas em 

diversos estudos, pode-se considerar que existe de um certo modo, um preconceito em relação ao 

gênero feminino. Em uma pesquisa de Wolfram, Mohr, Schyns (2007) constatou-se que as 
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mulheres apresentam um estereótipo baseado em julgamento, fornecendo fortes indícios de que 

as mulheres podem ter dificuldade de ser aceitas na prática organizaconal. São estes esteriótipos 

que ainda persistem e retrata a maioria das mulheres como uma líder menos capaz do que um 

líder do sexo masculino (OAKLEY, 2000). 

2.3.1.2 Sociológica 

A variável sociológica da abordagem feminista liberal, também chamada de sociologia 

organizacional, se concentrou nas expectativas organizacionais e atividades em decorrência de 

uma estrutura sexuada organizacional, ou seja, poucas mulheres assumem cargos de nível 

hieráquico mais altos, sendo que estes cargos são ocupados pelos homens, criando assim uma 

estrutura de ordem de trabalho com base no gênero dos indívíduos (CALÁS; SMIRCICH, 1998).  

Entre os trabalhos mais significativos estão o Teto de Vidro, concentrando-se na 

estrutura sexuada das organizações, de modo que é imposto por meio das atividades e 

expectativas organizacionais barreiras ao acesso das mulheres em cargos de níveis superiores da 

organização (CALÁS; SMIRCICH, 1998; SEITL, 1997). De acordo com Cappelle et al. (2004), 

as mulheres precisam criar novas identidades para suprir as exigências organizacionais. 

Entre os trabalhos nessa área se apresentam duas perspectivas. Uma que afirma que os 

estereótipos e papéis de genêro apresentam padrões distintos de comportamentos sociais para 

cada gênero (RAGINS; TOWNSEND; MATTIS, 1998).  E outra, que os estereótipos e papéis de 

gênero na verdade reforçam as diferenças entre os gêneros, pois existe similaridade no 

comportamento entre os sexos (SCHEIN; MUELLER, 1992).   
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2.3.1.3 Sistema social 

A variável do sistema social da abordagem feminista liberal se concentrou em 

determinados temas e seus relacionamentos com temas organizacionais, tais como: oportunidades 

iguais, discriminação, assédio/abuso sexual e temas relacionados ao trabalho e famíla (CALÁS; 

SMIRCICH, 1998). 

Estes estudos focam a segregação sexual nas organizações, evidenciando elementos 

mensuráveis como a causa desta segregação. O gênero é entendido como uma variável e não 

como um quadro de referência (CALÁS; SMIRCICH, 1998). 

Entretanto, a maioria destes estudos reconhecem as implicações políticas do feminismo 

liberal, sendo apontado por Calás e Smircich (1998) como uma falha. Pois, considerar 

determinados objetivos liberais pode implicar em mudanças organizacionais, e não somente em 

pequenas correções em um sistema racional e justo, assim como é considerado (CALÁS; 

SMIRCICH, 1998). 

A maioria destes estudos focam em analisar o “Teto de Vidro”, pois o principal objetivo 

é assegurar as mulheres melhores posições sociais dentro das organizações (CALÁS; 

SMIRCICH, 1998). 

2.3.2 Abordagem Feminista Radical 

A próxima abordagem que influenciou nas questões de gênero é a aborgagem radical, 

que é centrada na mulher e defende políticas separatistas até que homens e mulheres sejam 

iguais. Calás e Smircich (1998) relatam que diversos estudos organizacionais a partir da década 

de 70 se concentraram em explorar as práticas organizacionais feministas. Koen em 1984 



56 

realizou uma pesquisa etnográfica, onde destacou algumas questões que refletem valores 

feministas em organizações: processos decisórios participativos, desenho de trabalhos flexíveis, 

remuneração equitativa, sistema de liderança rotativo, resonsabilidade política e interpessoal 

(CALÁS; SMIRCICH, 1998).  

Esta abordagem defende que as mulheres devem ter condições diferenciadas dos homens 

até o momento que estas fossem consideradas iguais a eles, tendo os mesmo direitos e 

oportunidades. Entretanto, em uma sociedade em que as práticas sociais previlegiam a dominação 

masculina (BOURDIEU, 1999), criar condições diferenciadas a mulheres parece um tanto 

útopico. Os estudos atuais sobre gênero também enfatizam a equidade entre os sexos, porém 

diferente da abordagem radical que defende a criação de condições privilegiadas para as mulheres 

(CALÁS; SMIRCICH, 1998), os estudos atuais defendem condições iguais em relações a salários 

e carreiras, onde os homens passam a contribuir com as atividades domésticas e de família 

(CORRIGAL; KONRAD, 2006). 

2.3.3 Abordagem Feminista Psicanalítica 

A abordagem feminina psicanalítica visa a compreensão da pessoa em sua totalidade. 

Muitas teorias femininas psicanalíticas surgiram da psicanálise de Freud. De acordo com a teoria 

freudiana as meninas tem maior dificuldade em superar o complexo de édipo (sentimento de 

amor e desejo pela mãe que é despertado nas crianças por volta dos três ou quatros anos de idade, 

onde o orgão sexual faz toda a diferença na superação deste estágio) e a desenvolver uma vida 

sexual adulta normal (CALÁS; SMIRCICH, 1998). 
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A mulher também não consegue desenvolver um superego tão forte quanto do homem. 

Os arranjos sociais, como a família, tem influência no desenvolvimento psicológico gerando a 

desigualdade do gênero. Hennig e Jardim (1977) apresentaram que as primeiras experiências de 

socialização e as diferentes resoluções do complexo de édipo interferem no estilo de gerência 

(CALÁS; SMIRCICH, 1998). 

Portanto, o desenvolvimento psicosexual feminino é apontado como o responsável pelo 

papel que a mulher assume dentro da organização e no cargo de gerência. O desenvolvimento 

psicosexual leva em consideração tanto a questão pessoal como social, raízes culturais e 

históricas (CALÁS; SMIRCICH, 1998). 

A psicanálise mostra os processos que acontecem dentro de cada indivíduo e o modo 

como este vai agir. A pressão psicológica pode neutralizar o esforço e a energia humana. Ela 

explica como são formados os líderes e os caminhos que afetam as pessoas e relacionamentos 

entre os grupos, mostrando as causas dos problemas que podem acontecer dentro das 

organzizações (DE BOARD, 1978). 

Diversos estudos sobre comportamento organizacional englobam a liderança, motivação 

e poder, sendo estas áreas relevantes para compreender como as pessoas agem dentro das 

organizações, mas muitos destes estudos deixam de fora a questão histórico psicológica do 

indivíduo. De modo que a psicanálise pode desempenhar um papel importante, apresentando uma 

compreensão da indentidade como processo contínuo, vinculado a experiência psicológica 

(LOWE; MILLS; MULLER, 2002). 

Algumas organizações podem incentivar determinados comportamentos, como 

competitividade ou comportamento contido. O resultado destes comportamentos podem não estar 
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apenas associado ao carácter organizacional, mas à figura masculina dos responsáveis. Uma 

análise psicanalítica pode auxiliar os gestores a compreenderem os processos psicológicos seus e 

das outras pessoas diante do seu papel na organização, sua figura masculina (COLLINSON; 

HEARN, 1994). Os problemas no local de trabalho não estão vinculados a feminilidade ou 

masculinidade, e sim na forma como esta feminilidade e masculinidade é imposta sobre outras 

formas, criando uma situação em que as pessoas se sentem obrigadas a esconder sua identidade. 

A medida que os gestores criam e apoiam as formas dominantes de gênero estão contribuindo 

para a desigualdade e desordem do ambiente (LOWE; MILLS; MULLER, 2002).  

Segundo Jaques (1995) a abordagem psicanalítica de análise organizacional se concentra 

em problemas que ofuscam as deficiências estruturais da organização, entretanto o autor defende 

o uso da psicanálise colocando as experiências do indivíduo no centro dos problemas. 

As abordagens psicanalíticas evidenciam trabalhos que “destacam que os diferentes 

traços de carácter e a socialização diferenciada dos papéis sexuais não são deficiências a serem 

superadas, mas vantagem para a efetividade coorporativa” (CALÁS; SMIRCICH, 1998, p.293). 

Estes trabalhos ressaltam que as diferenças das mulheres são uma vantagem e não um problema 

para organização.  

Segundo Helgesen (1990) as características feminininas, como habilidade de 

comunicação, empatia, habilidades de negociação e resolucão dão a mulher uma vantagem. 

Entretanto, alguns pesquisadores questionam se esta vantagem atribuida as mulheres não estaria 

reforçando os estereótipos de gênero (CALÁS; SMIRCICH, 1998). A crítica da abordagem 

psicanalítica é que não leva em consideração as características biológicas da sexualidade e do 

gênero (CALÁS; SMIRCICH, 1998). 
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2.3.4 Abordagens Feministas Estruturalistas 

Estas abordagens atribuem a dicotomização do gênero a socialização perpetuada em uma 

estrutura de ordem social. Dentro desta abodagem, apresentam-se as perspectivas: Marxista e 

Socialista. 

2.3.4.1 Abordagem Feminista Marxista 

Na sequência aparece a teoria feminina marxista como a existência social que determina 

comportamente e atitudes das pessoas. Nesta teoria o gênero é considerado uma classe social 

constituída por relações de dominação e opressão. A sociedade possui uma hierarquia 

materializada na estrutura de classe, na qual, os homens controlam e dominam a mulheres, e a 

mudança da desigualdade do gênero acontecerá se houver grandes mudanças estruturais 

(CALÁS; SMIRCICH, 1998). A teoria feminista marxista defende que “as identidades são 

construídas por meio de práticas sociais como o trabalho observando que poder e sexualidade 

estão entrelaçados nas relações de trabalho” (CALÁS; SMIRCICH, 1998, p.295).  

2.3.4.2 Abordagem Feminista Socialista 

A teoria feminista marxista deu lugar a teoria feminista socialista, que de acordo com  

Scott (1986) apresenta um conceito de gênero que exemplifica muito bem a teoria feminista 

socialista: gênero é constituído de relações sociais influenciadas pelas diferenças percebidas entre 

os sexos e relacões de poder. Esta abordagem é uma crítica as abordagens biológicas e 

psicológicas, apresentando o gênero como uma construção social (EAGLY; WOOD, 1991). 

Na teoria feminista socialista existem duas abordagens principais.  A primeira relata que 

a mulher assume um papel reprodutivo na espécie humana, um papel de socialização das 

crianças, de sexualidade e de produção, que determimam status e funções (CALÁS; SMIRCICH, 
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1998). As diferenças entre homens e mulheres em relação ao ambiente de trabalho também 

podem ser explicadas pelo fato de que é necessário ter um grande investimento e motivação na 

carreira. A mulher ao ter filhos acabada desfiando seu foco da carreira, enquanto o homem não 

tem este problema (BROWNE, 1998).  

A outra abordagem da teoria feminista socialista ressalta que o patriarcado gera uma 

dicotomização das esferas familiar e econômica. Um exemplo, o papel da mulher no trabalho 

secundário se tornou fundamental no capitalismo. Portanto, a integração da estrutura social e da 

ação humana explicam a segregação e a opressão do gênero (CALÁ; SMIRCICH, 1998).  

Após a industrialização ocorreu uma transição da força de trabalho, de modo que 

homens e mulheres passaram a ter empregos diferentes, em indústrias e níveis organizacionais 

diferentes (CALÁS; SMIRCICH, 1998). Lorber (1994) defende que as diferenças entre os sexos 

são reflexos das pressões originadas pela socialização. As diferenças e desigualdades são 

atribuídas através de símbolos, imagens e ideologias. Ao idealizar um indivíduo em um alto 

cargo executivo geralmente imagina-se um homem. Os processos simbólicos juntamente com as 

atividades de trabalho propiciam empregos diferenciados por gênero (CALÁS; SMIRCICH, 

1998). 

As estruturas de gênero se apoiam também em interações sociais que propiciam a 

submissão e dominação. Os processos de criação de identidade, como escolha da profissão, 

linguagem, entre outros, influenciam na marginalização do gênero feminino (CALÁS; 

SMIRCICH, 1998). 
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2.3.5 Abordagem Feminista Pós-estruturalista 

A perspectiva teoria feminista pós-estruturalista enfatiza a realizadade social e a 

subjetividade. O processo de relacionamento entre homens e mulheres se dá através de 

construções históricas, sociais e culturais com base no papel de cada um, incluindo as identidades 

subjetivas (CALÁS; SMIRCICH, 1998; SCOTT, 1986). Bussey e Bandura (1999) defendem que 

a construção do gênero tem influência dos fatores pessoais (cognitivos, afetivo e biológico), 

padrões de julgamentos e de comportamento, fatores comportamentais (atividades associadas ao 

sexo) e por último os fatores ambientais.  

As pesquisas indicam que questões culturais, atitudes e tradições permitem a 

desigualdade entre homens e mulhres em questão a remuneração e cargos superiores no ranking 

organizacional (LARWOOD e WOOD, 1979). As mulheres na organização são ao mesmo tempo 

sujeito, e objeto das práticas, estruturas e processos que caracterizam a tipificação de gênero nas 

organizações (SILVEIRA, 2009). 

Na teoria pós-estruturalista as relações de gênero são analisadas como um processo, na 

qual, o contexto cultural estabelecido dentro da organização é que estabelecerá as redes que 

abrangem as relações de gênero. A cultura assume um papel de configuração do poder dentro das 

organizações (FREURY, 1996).  

As relações de gênero podem ser associadas a práticas discursivas, resultando em 

manifestações de poder e resistências das pessoas conforme os interesses do grupo e disputas 

sociais. O gênero abrange múltiplos símbolos, discursos, relações sociais, e outros elementos, 

formando uma rede complexa de ações e reações em que se desenvolvem constantemente em 
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relaçoes de poder (CAPPELLE et al., 2004). Foucault (1979) ressalta que o poder é o conjunto de 

práticas sociais e discursos desenvolvidos ao longo da história que doutrina a mente e o corpo das 

pessoas.   

As relações de poder funcionam como uma “rede de dispositivos e mecanismos” onde 

nenhuma pessoa escapa. O poder não está situado em um ponto específico da estrutura social, não 

é algo que se possui, é algo que se exerce com as práticas e relações de poder (FOUCAULT, 

1979). 

O poder muitas vezes é associado como algo negativo, repressivo, que impõe limites. 

Entretanto, ele pode ser associado também a algo positivo, porque possui uma eficácia produtiva, 

gerindo e controlando a vida dos indivíduos, de modo, que estes utilizem ao máximo suas 

potencionalidades, aperfeiçoando gradativamente e continuamente suas capacidades. Portanto, o 

poder disciplinar doutrina o corpo e apresenta as características de organização do espaço, 

controle do tempo, instrumento de controle e geração de conhecimento (FOCAULT, 1979). 

O poder tem como características a resistência, a individualidade e o saber. Para 

Foucault (1979) o poder está sempre acompanhado da resistência, não existe poder sem 

resistência. O poder é produto da individualidade, o “indivíduo é uma produção do poder e 

saber”. Não existe relações de poder sem o saber, todo saber constitui novas relações de poder 

assegurando a sua existência. 

Segundo Cappelle et al. (2004, p. 13) as relações de poder configuram as relações 

sociais: 

A medida que se reformulam as relações de poder entre homens e mulheres, altera-se 
também a configuração das relações sociais entre esses sujeitos. Este fato implica em 
admitir mudanças no contexto sócio-histórico. [...] visto que a gestação é um dos 
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principais fatores utilizados como argumento para limitar ou restringir a participação das 
mulheres no mercado de trabalho, ao promoverem reconfigurações nas relações de 
poder, também resultam em alterações de padrões de comportamento em relação ao 
gênero. Portanto, deve-se conceber que as formas de interação social, também no âmbito 
das famílias, têm adquirido matrizes e gradações variadas que caracterizam uma 
reavalização de conceitos e de papéis previamente estabelecidos. [...] vive-se um época 
de transição e reformulação de novos valores em relação ao gênero em que a própria 
noção do que representa um companheiro ou companheira ideal ainda não possui um  
quadro de referência especifico, como há alguns anos. 
 
 

Assim, a maneira como configuram-se as relações de poder influenciará no papel do 

gênero dentro da organização. 

2.3.6 Estudos Atuais sobre gênero feminino 

Os estudos atuais buscam a equidade entre os gêneros. Entretanto para que ocorra a 

equidade é necessário conhecer as expectativas, interesses e preferências em relação ao trabalho e 

a carreira. Cada gênero possui interesses e preferências diferentes em relação aos atributos de 

trabalho, enquanto a maioria dos homens almejam maiores salários, promoções, liberdade, 

liderança e poder, a maioria das mulheres almejam relações interpessoais, ajudar os outros, ou 

seja, questões intrínsecas do trabalho (KONRAD et al., 2000). A sociedade sob uma perspectiva 

biológica e de papéis de gênero impõe valores e expectativas sobre homens e mulheres ditando as 

diferenças na preferência de ambos, sendo esta uma explicação para as diferenças nas 

expectativas de homens e mulheres. A segunda explicação é que homens e mulheres recebem 

oportunidades diferentes no trabalho e em relação a família, na qual o contexto cultural influencia 

nas oportunidades estruturais proporcionada (CORRIGALL; KONRAD, 2006).  

Portanto, a pespectiva biológica, de papéis de gênero e a estrutura social explicam as 

diferenças entre homens e mulheres e como estas influenciam nas preferências de ambos, de 

modo que a socialização e a cultura são as diretrizes que definem como os sexos devem agir e se 
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comportar. Em uma sociedade igualitária, onde homens e mulheres recebem salários e 

oportunidades iguais, a pressão sobre as mulheres em seguir os padrões tradicionais de papéis de 

gênero e de comportamento é diminuida, proporcionando uma estrutura de trabalho mais 

favorável as mulheres (CORRIGALL; KONRAD, 2006). 

Para que ocorra a equidade entre os gêneros os estereótipos e papéis de gêneros 

necessitam ser derrubados, bem com a estrutura social, a cultura e as relações de poder 

necessitam sofrer mudanças, permitando que assim que as mulheres tenham condições mais 

justas em relação ao trabalho e a carreira (CORRIGALL, KONRAD, 2006). 

É necessário citar também alguns estudos atuais que enfatizam as diferenças entre as 

próprias mulheres, abrindo questionamento para o próprio conceito de mulher como “categoria 

unitária” (SYLVIA WALBY, 1997). 

Entretanto, após décadas de pesquisa, a maioria dos estudos atuais ainda apontam os 

estereótipos e papéis do gênero, assim como a estrutura social e relações de poder como 

responsáveis em ditar como homens e mulheres devem agir, criando padrões de comportamentos 

para o gênero feminino que conduzem a estratégia. 

Assim, defini-se que os praticantes do gênero feninino são caracterizados por padrões de 

comportamentos criados por esteriótipos, papéis de gênero, pela estrutura social e relações de 

poder (HOLT e ELLIS, 1998; BOURDIEU, 1999; EAGLY e KARAU, 2002).  

 Por fim, percebe-se, após revisão da literatura, que a estratégia como uma prática social 

evidencia os atores organizacionais e suas interações. E, compreender como estes atores agem e 

se comportam permite analisar como ocorre a construção social em uma organização.  
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Assim, a interface entre o ator organizacional do gênero feminino com o processo 

estratégico dentro das organizações, torna-se importante para compreender melhor como o 

gênero feminino se comporta, participa e contribiui para com as estratégias organizacionais. Os 

estudos sobre gênero feminino apontam que este possui características relevantes para a 

contrução social dentro de uma organização, estimulando a participação dos atores nas atividades 

organizacionais, e, consequentemente este comportamento tende a contribuir para o 

desenvolvimento da estratégia como prática social. 

Com base na revisão da literatura, formulou-se uma proposição geral (PG) e três 

proposições específicas (P1, P2 e P3), sendo que a terceira subdivide-se em três proposições 

decorrentes desta (P3a, P3b e P3c) para posterior contrastação empírica: 

P.G: O gênero feminino participa de forma positiva no processo de “fazer estratégia” 

(strategizing) por apresentar características que envolvem os atores organizacionais no alcance 

dos objetivos previamente traçados. 

P.1: O gênero feminino participa das práticas de forma positiva destacando sua 

habilidade de comunicação (disponibilização de informações para orientação dos coloboraores); e 

as práticas orientam as atividades estratégicas por meio de comportamentos individuais, 

processos racionais e práticas sociais, seguindo o conceito de Jarzabkowski, Balogun, Seidl 

(2007). 

P.2: O gênero feminino participa da práxis de forma positiva por dar abetura aos 

colaboradores ao desenvolvimento das atividades organizacionais; e a práxis é desenvolvida a 

partir das estratégias previamente estabelecidas (estratégias deliberadas) e/ou a partir da 

participação dos atores organizacionais (estratégias emergentes), sendo uma consequência do 
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processo de formação da estratégia, seguindo o conceito de fluxo de atividades socialmente 

realizadas no dia-a-dia da organização (JARZABKOWSKI et al., 2007). 

P.3: Os praticantes do gênero feninino são caracterizados por padrões de 

comportamentos criados por esteriótipos, papéis de gênero, pela estrutura social e relações de 

poder na organização. 

P.3a: Os esteriótipos e papéis de gênero atribuem as seguintes características e 

habilidades ao gênero feminino: comunicação, emoção, intuição, democrácia (incentivo a 

participação), consenso, relacionamentos (relações baseadas em respeito e confiança), atenção 

voltada as necessidades dos outros, negociação, habilidade em coordenar várias coisas ao mesmo 

tempo, entre outros (BEM, 1974; HELGENSEN, 1990; STANFORD; OATES; FLORES, 1995; 

RIGG; SPARROW, 1999). 

P.3b: A estrutura social atribui ao gênero feminino o papel reprodutivo na espécie 

humana (a maioria das mulheres desviam o foco da carreira para família) e uma divisão do 

trabalho em ordem social (as mulheres em geral assumem cargos secundários e de menor 

remuneração) (CALÁS; SMIRCHICH, 1998). Então, a socialização perpetuada em uma ordem 

social influência nas oportunidades proprocionadas as mulheres em relação ao trabalho e família 

(CORRIGALL; KONRAD, 2006). 

P.3c: As relações de poder configuram as relações sociais, de modo, que as relações de 

poder no ambito da família e do trabalho podem resultar em alterações de padrões de 

comportamento em relação ao gênero, seguindo a definição de Cappelle et al. (2004). 
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3 MÉTODO DA PESQUISA 

No presente estudo tem-se como objetivo analisar como o gênero participa na 

strategizing. Em virtude de responder a este objetivo a presente pesquisa caracteriza-se como um 

estudo de natureza qualitativa, dado seu caráter subjetivo permitindo estudar o processo, “como” 

e “por que” dos fatos (YIN, 2005).  A pesquisa qualitativa é válida particularmente por explorar 

relações e processos que ocorrem nas organizações, sendo esta metodologia adequada para 

contestar questões que requerem uma descrição, interpretação e uma explicação detalhada do 

fenômeno a ser estudado, considerando mais importante os aspectos subjetivos da conduta dos 

indivíduos do que as características objetivas do fenômeno a ser estudado, sendo necessário 

estudar a vida social dentro do seu próprio contexto (BALBRESTRE, 2003). 

Esta pesquisa classifica-se como um estudo explicativo por tratar de responder as 

questões “como” e “porque”.  Além disso, as proposições teóricas que orientam a investigação 

especificam uma série lógica e completa, com eventos hipotéticos e acontecimentos que 

conectam conceitos e variáveis. Um estudo explicativo busca descobrir os vínculos entre as 

variáveis e o fenômeno e apresentar as relações observadas de suficiente racionalidade teórica 

(YIN, 1989). 

O tipo de pesquisa foi um estudo de caso, que se caracteriza por estudar fenômenos, 

como um processo dinâmico, dentro de seu contexto real, utilizando várias fontes de evidência, 

com o objetivo de explicar os fenômenos observados de forma global levando em conta toda sua 

complexidade. Permite aprofundar questões relacionadas com o “como” e “por que” se produzem 

os fenômenos analisados (YIN, 1983, 1989). Foi um estudo de caso único, que segundo 

Eisenhardt (1989) um único estudo é válido e suficiente para o processo de construção da teoria. 
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Pérez Aguiar (1999, p. 231) ressalta que um estudo de caso deve ser elaborado 

considerando as seguintes etapas: a) estabelecer os objetivos da insvestigação; b) estabelecer o 

quadro teórico da investigação; c) definir a unidade e o nível de análise; d) selecionar os casos de 

estudo; e) realizar um estudo decaso-piloto; f) desenvolver o protocolo do estudo de caso, 

conforme pode ser observado na Figura 5. 

 

 

 

 

 

  

                                                                                                                                 
 
Figura 5 – Etapas para Estudo de Caso 
Fonte: Pérez Aguiar (1999, p. 231) 
  
 

Assim, passa-se a delinear as estapas deste estudo com base na pesquisa de Pérez Aguiar 

(1999). Os objetivos já foram apresentados no capítulo 1, sendo revisados no Quadro 2, 

juntamente com as questões que norteiam esta pesquisa. 

 

 
 

 
 

 
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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Questões da Pesquisa Objetivos da Pesquisa 

Q.Geral) Como o gênero feminino participa na 
strategizing em uma organização de produção de 
conteúdo? 

Objetivo Geral: analisar como o gênero feminino participa 
na strategizing em uma organização de produção de 
conteúdo 

Q.1) Como o gênero feminino participa das 
práticas e como estas orientam as atividades 
estratégicas nos diferentes níveis da organização? 
 

 a) analisar como o gênero feminino participa das práticas 
e como estas orientam as atividades estratégicas nos 
diferentes níveis da organização 
 
 

Q.2) Como o gênero feminino participa da práxis 
e como esta é desenvolvida nos diferentes níveis 
da organização? 
 

 b) verificar como o gênero feminino participa da práxis e 
como esta é desenvolvida nos diferentes níveis da 
organização 
 

Q.3) Como está caracterizado o praticante do 
gênero feminino que participa na strategizing? 

c) caracterizar o praticante do gênero feminino que 
participa na strategizing.                                   
 

Quadro 2 - Constructo da Pesquisa 
Fonte: Elaboração Prórpria 
 
 
 O marco teórico deste estudo, apresentado no capítulo 2, compreendeu o processo de 

formação da estratégia, tendo como os principais autores Mintzberg e Waters (1985); a 

perspectiva Estratégia como prática e o fenômeno strategizing, apresentando os elementos 

práticas, práxis e praticantes, se destacando entre os autores Whittington (2006) e Jarzabkowski 

et al (2007); o estudo do gênero feminino explorando os conceitos de estereótipos e papéis 

sociais, estrutura social e relações de poder,  tendo como destaque os autores Holt e Ellis (1998), 

Calás e Smircich (1998), Bourdieu (1999), Rudman e Glick (2001), Eagly e Karau (2002). Os 

principais conceitos do marco teórico que orientaram esta pesquisa são apresentados no Quadro3. 
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Objetivo da Pesquisa Categorias de Análise Conceitos Autores 
  
 

 
 
 
 
 

Strategizing 

Práticas 
 
 
 
 
 
 

 
As práticas podem ser denifidas como os 
processos, os comportamentos, as 
cognições, recursos discursivos e físicos, de 
modo, que “múltiplos atores são capazes de 
interagir, a fim de socialmente realizar a 
atividade coletiva”; orientam a atividade, 
normas, procedimentos, comportamentos, 
etc. 

 
Jarzabkowski; Balogun, 
Seidl, 2007, p. 9 
 
 
 
 

 
Práxis 
 
 
 

 
É “a atividade estratégica realizada, a 
operacionalização prática em diferentes 
níveis de análise que estão interligados ao 
longo do tempo”; é a atividade em si 

Jarzabkowski; Balogun, 
Seidl, 2007, p. 9 
 
 

 

Praticantes 
 
 
 
 

 
São os participantes ativos na construção 
das atividades que é uma consequência para 
a organização e sua sobrevivência. Eles 
moldam a atividade estratégica por meio do 
que eles são e como agem”; executam a 
atividade. 

Jarzabkowski; Balogun, 
Seidl, 2007, p. 10 
 
 
 
 

 Categorias de Análise Conceitos Autores 
 

Comportamentos 
Individuais 
 
 
 

 
Os atores organizacionais apresentam “tipos 
de comportamentos” influenciados por 
vários elementos, entre eles as cognições e 
formas particulares de linguagem (questões 
individuais). 

Jarzabkowski, Balogun, 
Seidl, 2007 
 
 
 

 
 
 
 

Práticas 

Processos Racionais 
 
 
 

 
Normas, procedimentos, etc. Essas práticas 
estão ligadas a racionalização, é um 
processo analítico com certo grau de 
formalização. 

Ansoff, 1987 
Conceito Racionalização 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Prática Social 
 
 
 
 
 
 
 

A estratégia entendida como prática social 
evidência as micro-atividades realizadas 
pelos indivíduos, que em constante 
interação e envolvidos em complexas 
relações de poder e significados 
compartilhados na organização, permitem 
resultados organizacionais desejados ou 
não; Práticas sociais não são imutáveis, são 
combinadas e alteradas de acordo com seu 
desenvolvimento. 

Jarzabkowski, 
Balogun,Seidl, 2007 
 
Canhada, Bulgacov, 2009 
 
 
 
 

  
Estratégias Deliberadas 
 
 
 
 

É definida como um padrão de ação seguido 
de um plano estabelecido; está relacionada a 
racionalidade, que segundo Ansoff (1987) é 
um processo analítico com certo grau de 
formalização; atribui ênfase na direção 
central, hierarquias e controle . 

Mintzberg, 1978 
 
 
 
 
 

Práxis 

Estratégias Emergentes 
 
 
 
 
 
 

É conceituada como as ações seguidas sem 
um plano ou em desacordo com um plano 
estabelecido; as estratégias emergentes são 
associadas aos processos, deste as 
atividades ou decisões diárias, com a 
participação de toda organização, sendo 
desenvolvidas do topo para base e vice-
versa; ênfase nas ações coletivas, 
comportamentos convergentes 
eaprendizado. 

Mintzberg,1978; Mintzberg 
e Waters, 1985 
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 Categorias de Análise Conceitos Autores 
 

 
 
 

Estereótipos 
 
 

 
Mostram as diferenças entre os sexos e 
ditam como estes devem agir; 
características do biológico. 

Eagly e Karau, 2002; 
Rudman e Glick, 2001 
 

Praticante  
 

do 
  

Papéis de Gênero 
 
 

 
Expectativas sobre o que é um 
comportamento adequado para cada sexo  
                          

Holt e Ellis, 1998 
 

Gênero 
 

Feminino 
 

 
Estrutura Social 
(Socialização) 
 

 
Práticas que determinam a construção social 
dos corpos; constroem a diferença entre os 
sexos.               

Bourdieu, 1999; Eagly e 
Karau, 2002 
 

 
 
Relações de Poder 
 
 
 
 
 
 

 
É o conjunto de práticas sociais e discursos 
que disciplina a mente e o corpo das 
pessoas; resistência, individualidade e saber 
são características que acompanham as 
relações de poder. 
 
 As relações sociais configuram as relações 
de poder 

 
Foucault, 1979 
 
 
 
 
Cappelle et al., 2004 
 

Quadro 3 - Conceitos que orientaram a Pesquisa 
Fonte: Elaboração Própria 
 

Assim, a partir da construção teórica formularam-se as proposições que norteiam este 

estudo, conforme Quadro 4. De acordo com Yin (2005, p. 140) as proposições “são afirmações 

falsificáveis que procuram responder às questões de pesquisa”. 

Proposições 
P.G: O gênero feminino participa de forma positiva no processo de “fazer estratégia” (strategizing) por 
apresentar características que envolvem os atores organizacionais no alcance dos objetivos previamente 
traçados. 
P.1: O gênero feminino participa das práticas de forma positiva, destacando sua habilidade de comunicação 
(disponibilização de informações para orientação dos coloboraores); e as práticas orientam as atividades 
estratégicas por meio de comportamentos individuais, processos racionais e práticas sociais, seguindo o 
conceito de Jarzabkowski, Balogun, Seidl (2007). 
P.2: O gênero feminino participa da práxis de forma positiva por dar abetura aos colaboradores ao 
desenvolvimento das atividades organizacionais; e a práxis é desenvolvida a partir de estratégias previamente 
estabelecidas (estratégias deliberadas) e/ou a partir da participação dos atores organizacionais (estratégias 
emergentes), sendo uma consequência do processo de formação da estratégia, seguindo o conceito de fluxo de 
atividades socialmente realizadas no dia-a-dia da organização (JARZABKOWSKI et al., 2007). 

P.3: O praticante do gênero feninino é caracterizado por padrões de comportamentos criados por esteriótipos, 
papéis de gênero, pela estrutura social e relações de poder na organização. 
P.3a: Os estereótipos e papéis de gênero atribuem as seguintes características e habilidades ao gênero feminino: 
comunicação, emoção, intuição, democracia (incentivo a participação), consenso, relacionamentos (relações 
baseadas em respeito e confiança), atenção voltada às necessidades dos outros, habilidade em coordenar várias 
coisas ao mesmo tempo, negociação, entre outros (BEM, 1974; HELGENSEN, 1990; STANFORD; OATES; 
FLORES, 1995; RIGG; SPARROW, 1999). 
P.3b: A estrutura social atribui ao gênero feminino o papel reprodutivo na espécie humana (a maioria das 
mulheres desviam o foco da carreira para família) e uma divisão do trabalho em ordem social (as mulheres em 
geral assumem cargos secundários e de menor remuneração) (CALÁS; SMIRCHICH, 1999). Então, a 
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socialização perpetuada uma ordem social influência nas oportunidades proprocionadas as mulheres em relação 
ao trabalho e família (CORRIGALL; KONRAD, 2006). 

P.3c: As relações de poder configuram as relações sociais, de modo, que as relações de poder no ambito da 
família e do trabalho podem resultar em alterações de padrões de comportamento em relação ao gênero, 
seguindo a definição de Cappelle et al. (2004). 

Quadro 4 – Proposições da Pesquisa 
Fonte: Elaboração Própria 
 
 

A seguir passa-se a examinar as demais etapas de um estudo de caso baseadas nos 

estudos de Pérez Aguiar (1999), unidade de análise, seleção do caso e protocolo do estudo. Os 

resultados e conclusões serão apresentados no capítulo 4.  

3.1 UNIDADE DE ANÁLISE 

A unidade de análise deve apresentar a delimitação do fenômeno de investigação, sendo 

sensível às particularidades dos objetos da pesquisa (PÉREZ AGUIAR, 1999, p. 233). A unidade 

de análise desse estudo é uma organização de produção de conteúdo, tendo entre seus principais 

dirigentes uma mulher, assim possibilitou analisar o gênero feminino no desenvolvimento da 

estratégia. Em contrapartida, o nível de análise foi o micro-organizacional, formado pelos níveis 

hierárquicos da alta direção (top management), nível médio de gerência (middle management) e 

nível operacional (bottom), que permitiu uma análise detalhada do processo de formação da 

estratégia e do desenvolvimento da strategizing. 

3.2 SELEÇÃO DO CASO 

Neste estudo, com intuito de responder o objetivo da pesquisa a seleção do caso foi 

intencional ou não aleatória. Então, foram estabelecidos os seguintes critérios para escolha da 
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empresa: ter entre os principais gestores uma mulher; estar localizada na cidade Blumenau/SC; 

assessibilidade as informações e disponibilidade por parte da organização; estar em um segmento 

que requer autonomia e grande participação dos atores organizacionais na realização das 

atividades; uma organização que está em rápido crescendo e ascensão sendo referência no 

mercado. Assim, chegou-se em uma empresa de produção de conteúdo. 

3.3 PROTOCOLO DO ESTUDO 

O plano de coleta de dados teve como base as proposições teóricas, que segundo Yin 

(2005, p. 194) “refletem o conjunto de questões da pesquisa, a revisão da literatura sobre o tema e 

as novas proposições ou hipóteses que possam sugir, ou seja, é a orientação teórica servindo 

como guia da análise do estudo de caso”. 

Para orientar a coleta de dados foi utilizado um protocolo, de acordo com Yin (2005) o 

“protocolo é uma das táticas principais para aumentar a confiabilidade da pesquisa de estudo de 

caso e destina-se a orientar o pesquisador ao realizar a coleta de dados a partir de um estudo de 

caso único”. No Quadro 5 apresenta-se o protocolo da pesquisa que orientou a coleta de dados. 
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Questões Proposição Categorias de Análise Questões 
da Entrevista 

Q.Geral: Como o gênero 
feminino participa na 
strategizing em uma 
organização de produção de 
conteúdo? 

 
P.G 

C.G.1- Strategizing 
C.G.1.a – Práticas 
C.G.1.b – Práxis 
C.G.1.b – Praticantes 
 
 
C.G.2 – Gênero Feminino 
C.G.2.a – Esteriótipos 
C.G.2.b- Papéis de Gênero 
C.G.2.c- Socialização 
C.G.2.d- Relações de Poder 
C.G.2.e- Liderança 

As categorias de 
análise C.G.1 (a, b e 

c) compõem as 
questões de pesquisa 

Q1,Q2, Q3 
 

As categorias de 
análise C.G.2  
(a, b, c, d, e) 

Compõem a questão 
de pesquisa Q3 

Q.1) Como o gênero 
feminino participa das 
práticas e como estas 
orientam as atividades 
estratégicas nos diferentes 
níveis da organização? 

 
P.1 

 
C1- Práticas  
C1.a – Comportamentos  Individuais            
C1.b – Processos Racionais 
C1.c – Práticas Sociais 

 
8 

 
Q.2) Como o gênero 
feminino participa da práxis 
e como esta é desenvolvida 
nos diferentes níveis da 
organização? 

 
P.2 

 
C2 - Práxis 
C2.a – Estratégias Deliberadas  
C2.a.a – Racionalização  
C2.a.b - Visão             
C2.b – Estratégias Emergentes 
C2.b.a – Participação 
C2.b.b – Flexibilidade 

 
2, 3, 4, 6, 8 

 
Q.3) Como está 
caracterizado o praticante 
do gênero feminino que 
participa na strategizing? 

 
P.3 

 
P.3a 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

P.3b 
 
 
 
 
 
 
 

P.3c 
 

 
C3 – Praticantes do Gênero Feminino 
 
C3.a – Esteriótipos e Papéis de Gênero 
(comunicação, emoção, intuição, 
democracia (incentivo a participação), 
consenso, relacionamentos (relações 
baseadas em respeito e confiança), atenção 
voltada as necessidades dos outros, 
negociação, habilidade em coordenar 
várias coisas ao mesmo tempo, entre 
outros) 
 
C3.b –  Estrutura Social (Socialização) 
C3.b.a- Papel Reprodutivo 
C3.b.b- Divisão Trabalho em Ordem 
Social (empregos segundários e 
remuneração menor) 
C3.b.c- Oportunidades diferentes do 
gênero Masculino 
 
C3.c – Relações de Poder 
C3.c.a – Resistência 
C3.c.b – Saber 
C3.c.c - Individualidade 
C3.c.d-Configuração relações sociais 

 
 
 

5, 7, 9, 10 
 
 
 
 
 
 
 
 

7, 11 
 
 
 
 

12 

Quadro 5 – Protocolo de Coleta de Dados 
Fonte: Elaboração Própria 
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De acordo com Pérez Aguiar (1999) para um estudo ser consistente necessita de duas 

questões relevantes estarem claramente definidas na pesquisa: (i) procedimentos de coletas de 

dados; (ii) procedimentos de análise dos dados, que passa-se a examiná-los a seguir. 

3.4 PROCEDIMENTOS DE COLETA DOS DADOS 

Nesta pesquisa foram utilizados três técnicas de coletas de dados, entrevistas com os 

colaboradores da organização selecionada, análise documental relacionada a organização, e  a 

terceira técnica para completar as informações necessárias para análise, a observação direta. A 

coleta de dados conjugada propicia a triangulação das informações necessária para garantir a 

confiabilidade dos dados.  

As entrevistas em profundidade foram abertas e flexíveis através de um roteiro semi-

estruturado. As questões de pesquisa estão relacionadas ao processo de formação e 

implementação das estratégias (strategizing) e as características comportamentais da dirigente 

(gênero feminino) envolvida no processo. Foram entrevistadas pessoas dos diferentes níveis 

hierárquicos para analisar com maior profundidade como o gênero feminino participa da 

strategizing. Assim entrevistou-se a dirigente, um gerente de nível médio, e dois coloboradores 

do nível operacional, um da equipe de produção e outro da equipe de animação. No quadro 6 

apresenta-se informações sobre as entrevistas. 
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Data 

 
Duração 

Blocos de 
Questões 

Denominação 
nas análises 

 

Nível 
hierárquico 

 
Gênero 

 
Cargo 

 
Instrumento 

03/08/10 3 h 30 min 1 a 12 Dirigente Top F Gerente  
Comercial  
 

Entrevista  
semi-
estruturada 

11/08/10 1 h 2 a 12 Gerente Middle M Gerente   
Produção  

Entrevista  
semi-
estruturada 

11/08/10 45 min 2, 3, 4, 7, 
8, 9, 10, 
11, 12 

Operacional1 Bottom M 
 

Criação 
(Animação) 

Entrevista  
semi-
estruturada 

11/08/10 45 min. 2, 3, 4, 7, 
8, 9, 10,  
11, 12 

Operacional2 Bottom M Design 
(Produção) 

Entrevista  
semi-
estruturada 

Quadro 6 - Planejamento das entrevistas 
Fonte: Elaboração própria 

 

A análise documental possibilitou informações adicionais. Para análise dos dados foram 

utilizados os seguintes documentos: organograma da empresa, relatório com as estratégias da 

organização, reportagem em uma revista local, página da Web e folhetos divulgativos. 

Na observação direta como forma de complementar e confrontar com as informações 

das questões das entrevistas e os aspectos analisados em documentos foram analisados as 

instalações da organização, fluxogramas e outros folhetos informativos pendurados na parede, as 

relações sociais entre os atores, o desenvolvimento das atividades diárias, alguns trabalhos 

realizados pela empresa, como os colaboradores se portavam em relação a dirigente feminina, e 

esta em relação aos colaboradores.  

Para observação direta foram necessários três dias de visitas a empresa. Na primeira 

visita foi realizada uma pré-entrevista com os dirigentes da organização. Na segunda visita, foi 

realizada a entrevista com a dirigente, apresentado as instalações da empresa e os colaboradores, 

e acompanhado o desenvolvimento das atividades organizacionais. Na terceira visita foi 
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finalizada a entrevista com a dirigente e foram entrevistados os colaboradores. Neste último dia 

também foi acompanhado o desenvolvimento das atividades organizacionais pelos colaboradores. 

3.5 PROCEDIMENTO DE ANÁLISE DOS DADOS 

Para análise dos dados em questão requiriu exame, categorização e tabulação das 

evidências, de forma a responder o objetivo que foi proposto inicialmente por esta pesquisa. A 

investigação qualitativa gera uma grande quantidade de dados sobre o contexto investigado, e a 

análise consiste em organizar e reduzir estes dados para extrair as consequências do estudo 

(CARRIÓN, 2006). 

Neste estudo foram utilizadas as seguintes táticas de análises: Padrão do Comportamento 

(EPC) de forma conjunta com a análise da narrativa, comparando os comportamentos e 

acontecimentos.  

O estudo do Padrão de Comportamento (EPC) consiste na formulação do 

comportamento previsto, de modo a setenciar hipóteses (ou proposições), as quais serão 

confirmadas, modificadas ou rejeitadas pelo comportamento real encontrado no estudo empírico 

(PÉREZ AGUIAR, 1999).   

E, a análise narrativa é uma técnica que consiste em relatar as experiências anteriores 

por meio do agrupamento da sequência verbal com os fatos passados (LABOV, 1977). A análise 

narrativa propicia um entendimento em maior profundidade da realidade estudada, possibilitando 

uma avaliação completa dos problemas (LIEBLICH et al., 1998). A análise narrativa é 

constituída por seis passos: i) transcrição detalhada do contéudo verbal; ii) divisão do texto em 

duas partes, uma parte com referência concreta (material indexado), tais como, “quem fez o que”, 
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“quando fez”, e a outra parte com expressões que retratam valores, experiência de vida, 

julgamentos (material não-indexado); iii) usos das referências concretas para ordenar e analisar 

os acontecimentos para cada indivíduo evidenciando uma trajetória; iv) investigação do material 

não indexado permitindo uma análise do conhecimento (opiniões, conceitos, entre outros) 

propiciando a reconstrução das teorias sobre o objeto de estudo; v) agrupamento e comparação 

das trajetórias individuais; vi) identificação das trajetórias coletivas (JOVCHELOVITH e 

BAUER, 2002). 

O contexto na forma narrativa apresenta a generalização de explicações, que consiste em 

explicar o fenômeno a partir de suas causas e interações com os outros fenômenos e 

circunstâncias. Esta tática complementa a tática EPC nos aspectos mais difíceis e confusos do 

estudo (PÉREZ AGUIAR, 1999).   
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4 ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS DA PESQUISA 

Neste capítulo apresenta-se a análise dos dados com intuito de responder os objetivos 

propostos neste estudo. O capítulo se divide em: (i) caracterização da organização; (ii) análise das 

variáveis; (iii) análise dos dados versus proposições teóricas. 

No sentido de preservar a identidade da empresa analisada foi atribuído a esta o nome de 

“Empresa Alfa”. A identidade dos dirigentes e colaboradores também foi preservada. 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO 

Neste item será caracterizada a organização objeto de estudo e apresentados os  aspectos 

mais relevantes.  A Empresa Alfa é uma organização de produção de conteúdo, ou seja, produtora 

de desenhos animados para TV e responsável pelo desenvolvimento de todo material de apoio 

destes desenhos, como por exemplo, livros e licenças. Além disso, a Empresa está começando a 

formatar um modelo de trabalho em que as idéias e projetos que vêm prontos possam ser 

desenvolvidos, assim esta vai se posicionar também como prestadora de serviços. 

A Empresa Alfa iniciou suas atividades em 1999 com foco no mercado de ilustração 

editorial. No primeiro momento a organização realizava coleções infantis, na qual, desenvolvia os 

textos, ilustrações, pinturas, diagramação, capas e embalagens. Gradativamente a equipe foi 

aumentando e novas oportunidades sugiram abrindo o leque de serviços. Na área de ilustração, 

surgiram trabalhos para empresas de tecnologia da informação (intografias, ícones), parques 

temáticos, hotéis, cidades (mapas, indicativos, personagens), empresas nas áreas de 
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administração, recursos humanos e segurança no trabalho (quadrinhos e campanhas internas), 

têxteis, entre outros. 

Em 2001, a Empresa ganhou um prêmio nacional de animação, possibilitando assim, o 

primeiro treinamento para um grupo de animadores. Com isso, surgiu o estúdio de animações 2D 

em Santa Catarina, onde o material para publicidade foi tomando espaço, animações para 

acompanhar livros infantis e séries para televisão. 

De 2007 a 2008, a Empresa Alfa entregou mais de 135 minutos de desenho animado em 

2D. Devido a este projeto a organização chegou a ter sua capacidade máxima de colaboradores, 

30 pessoas. Era dividida nessa época em três áreas, design, animação e ilustração, com um 

gerente para cada área.   

Em 2008, produziu o primeiro episódio de uma animação que serviu como uma 

ferramenta para trabalhar a história da cidade de Blumenau nas escolas. Neste ano também foi 

um período crítico, pois uma das séries de desenho animado em 2D que iria ser lançado tinha 

como personagem principal uma pessoa pública que veio a falecer, e assim, o projeto foi 

abortado. A Empresa demorou muito para mudar de estratégia e tomar uma atitude em demitir 

alguns colaboradores. Primeiro, porque tinham esperança que o projeto fosse dar continuidade. 

Segundo, porque estava como uma ótima equipe, todos haviam sido treinados e desenvolvidos, 

sendo que nesta área não existem pessoas formadas e com conhecimento específico. E a questão 

emocional, o relacionamento e a amizade que tinham com os colaboradores também pesaram na 

hora de tomar uma decisão. Com isso, a empresa passou um período financeiro muito difícil, 

porque demorou muito a tomar uma decisão e suas reservas financeiras foram esgotadas. 
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 A partir de 2009, projetos como animações para ride no cinema e séries infantis 

para TV saíram do papel, participando de feiras internacionais como MipCom, MipJr (França), 

TAC (Canadá) e Kidscreen (USA).  

Atualmente a Empresa sabe que tem que estar voltada para os resultados e que não pode 

manter pessoas que não atendam estes resultados. Por isso, possui uma estrutura enxuta, dividida 

em duas áreas, produção e animação. Está com 15 colaboradores que foram treinados e 

desenvolvidos para atuar nas duas áreas, conforme a necessidade, estes migram de uma área para 

outra.  

Seu foco está na área de produção de conteúdo (animação) e a área de ilustração vai 

funcionar apenas como apoio para aos projetos de animação. A Empresa atua no mercado 

publicitário também, mas está saindo deste mercado por visualizar estes serviços como pontuais e 

que não proporcionam sustentanbilidade a longo prazo, assim não justificando manter uma 

equipe altamente treinada para isso. 

4.1.1 Mudanças Estratégicas da Organização 

Em 1999, quando a Empresa Alfa iniciou as atividades, foi realizado um planejamento 

estratégico apenas para abertura da organização. Nesta fase inicial, os dirigentes estavam 

preocupados em administrar o negócio para que este prosperasse se atendo apenas as atividades 

do dia-a-dia. O planejamento estratégico foi deixado de lado não sendo acompanhado e nem 

revisado. 

Em 2004, foi apresentado ao diretor da Empresa Alfa o Modelo de Gestão Practical 

Strategy através de um grupo do Canadá que tinha interesse em aplicar o modelo juntamente com 
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empresas de menor porte. A Empresa aceitou o desafio e montou um planejamento estratégico 

utilizando a metodologia Balanced Score Card, na qual passou a monitorar mensalmente os 

rumos da empresa através de indicadores e ações causa e feito, como parte do Modelo de Gestão.  

Foi construído um único mapa estratégico envolvendo todas as pessoas da organização. 

Porém, neste primeiro momento, não foi positivo por duas razões. A primeira razão, porque como 

todas as pessoas foram envolvidas nos processos, estas começaram a visualizar indicadores 

financeiros coincidindo com uma época em que a empresa não estava em condições financeiras 

favoráveis. Com isso, começaram a sugir comentários pelos corredores da empresa de que esta 

“estava quase falindo” e que o ideal era “pedir a demissão o quanto antes”, surgindo assim, um 

constrangimento e pessimismo por parte de todos os coloboradores. Os proprietários da Empresa 

perceberam que as pessoas não tinham maturidade para lidar com determinados indicadores e 

decidiram que estas informações precisavam ser passadas de uma forma diferente. Os 

colaboradores continuaram a alimentar as informações e a fazer os relatórios, entretando, estes 

não participavam mais das reuniões e discussões sobre os rumos da empresa. 

A segunda razão, é que este modelo apresentava muitos indicadores e medidas que não 

traziam nenhum benefício ou contribuição para com a organização. Eram tantos procedimentos 

que engessavam os processos e os dirigentes perceberam que estes eram mais apropriados para 

empresas de grande porte.  A organização por ser de pequeno porte não requer tanta formalidade 

e tantos indicadores de desempenho, mas sim, uma maior flexibilidade para o bom 

desenvolvimento das atividades. 

Em 2009, a Empresa formulou um novo planejamento estratégico possuindo duas 

estratégias claramente definidas, uma operacional e outra corporativa apresentada por dois mapas 
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estratégicos. Para compor este novo planejamento estratégico participaram o diretor, a gerente 

comercial, os gerentes de produção e animação e dois colaboradores da producão. 

O mapa operacional trata das atividades do dia a dia, dos procedimentos, prazos, 

problemas relacionados a produção, ou seja, refere-se aos trabalhos que estão em andamento. 

 O mapa coorporativo é referente a projetos novos. Quando a empresa passou por 

dificuldades em 2008, percebeu que não tinha um plano B, não tinha uma estratégia adicional. 

Então, o mapa coorporativo está voltado para o futuro, fazendo o acompanhamento dos projetos 

para evitar eventuais contratempos. 

Atualmente, os proprietários da Empresa Alfa já estão analisando e estudando como será 

o próximo planejamento estratégico.  A ideia é que a organização apresente uma postura 

diferente, se pretende fugir um pouco da administração funcional e tradicional, e estabelecer uma 

adiministração voltada para as metas flexíveis, uma gestão descentralizadora e diferenciada que 

vai adaptando-se conforme as modificações e necessidades do mercado.  

Até o final de 2010 os dirigentes trarão os mapas estratégicos para este novo enfoque 

envolvendo todos os gerentes e uma pessoa do operacional para, posteriormente, abrir para o 

grande grupo. Alguns indicadores e medidas já estão sendo retirados e também já começaram a 

trabalhar a equipe por meio de reuniões de grupo conduzindo para esta nova fase da gestão. O 

objetivo é conseguir com que os colaboradores começem a fazer parte do processo de tomada de 

decisão. 

Os dirigentes acreditam que esta migração da administração funcional para uma 

administração de metas fléxíveis vai permitir que a organização esteja preparada para tomar 
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decisões mais rápidas e acompanhar o mercado na velocidade que este se modifica. Entretanto, 

como é algo novo, em que os colaboradores terão maior autonomia e liberdade, é necessário fazer 

todo um trabalho para que estes assumam as responsabilidades para si e sintam-se como donos do 

negócio. Os dirigentes acreditam que não será uma transição fácil, já que está muito forte e 

enraizada a administração tradicional, tanto para eles, como dirigentes, quanto aos demais 

colaboradores. 

4.1.2 Organograma da Empresa 

O atual organograma da Empresa Alfa corresponde ao modelo tradicional, ou seja, 

hierarquia funcional e centralizada, Figura 6.  

Os cargos hieráquicos da empresa são compostos por: diretor, que é dos proprietários da 

empresa (do gênero masculino) e também atua na área de animação, pois a empresa está enxuta e 

este possui grande conhecimento técnico na área; gerente comercial e responsável pelos novos 

projetos, também é um dos proprietários da empresa (gênero feminino - sendo esta o sujeito de 

estudo desta pesquisa); gerente de produção que coordena toda equipe de design e ilustração e 

atua também no atendimento a clientes (quando os prorietários não se encontram na empresa, este 

assume o papel de diretor ficando responsável por todas as decisões); gerente de animação, que 

coordena a equipe de animação. 
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Figura 6 – Ornagograma Atual Empresa Alfa 
Fonte: Dados da Pesquisa 
 
 

 A Empresa Alfa está passando um período de transição e já está visualizando o seu 

próximo organograma (Figura 7) que terá um novo modelo de rede de liderança descentralizada, 

onde as equipes na interface com o cliente estarão no poder. O mercado é que vai ditar as regras, 

de modo, que é sentir o mercado e responder (de fora para dentro). A rede de equipes auto-

gerenciadas terá responsabilidade completa por resultados dos clientes. 

 
          Figura 7 – Organograma em Desenvolvimento Empresa Alfa 

        Fonte: Dados da Pesquisa          
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4.2 ANÁLISE DAS CATEGORIAS ANALÍTICAS 

Neste item passa-se a analisar as categorias analíticas deste estudo que permitiram 

encontrar as respostas para as questões de investigação. A análise das categorias analíticas tem 

como base os conceitos estabelecidos na fundamentação teórica deste estudo. As categorias 

analisadas são: as práticas, a práxis e os praticantes. Dentro da categoria de análise “praticantes” 

foram analisadas as categorias para estudo do gênero feminino:  estereótipos e papéis de gênero, 

estruturas sociais e relações de poder. 

4.2.1 Categoria de Análise C1 - Práticas 

As práticas (C1), como descrito anteriormente, são definidas como os processos, os 

comportamentos, as cognições, recursos discursivos e físicos, de modo, que “múltiplos atores são 

capazes de interagir, a fim de socialmente realizar a atividade coletiva” (JARZABKOWSKI, 

2007, p.9). As práticas orientam as atividades do dia-a-dia (WHITTINGTON, 2006). 

 As práticas podem ser associadas ao processo que orienta o colaborador no 

desenvolvimento das atividades. Assim, verificou-se como o gênero feminino participa neste 

processo de orientar e instruir os colaboradores na execução das atividades. O designer 

argumenta que a dirigente tem uma participação significativa neste processo em decorrência de 

sua habilidade de comunicação: 

[...] ela sempre está informando a gente, e geralmente chefe nunca az isso, e isto permite 
que o trabalho seja mais fácil. E que a gente possa desenvonvê-lo melhor e com maior 
agilidade. 
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A dirigente destaca seu lado prático, em que gosta de experimentar, reinventar. Assim, a 

dirigente se mostrou ligada a interação e a socialização para realização de uma atividade, mas do 

que a processos e procedimentos já estalebecidos. 

Eu gosto de fazer a prática, tive uma idéia e já vou ver com o pessoal para colocarmos 
ela em prática.  
 
 

O gerente evidencia a característica da dirigente em relação à prática e complementa que, 

de certo modo, isto da um equilíbrio para o desevolvimento das atividades: 

Ela é muito experimental, assim: “vamos fazer isto”. Eu já sou um pouco diferente. 
Então, a gente às vezes bate de frente. Porque, eu penso não dá para fazer isto se não 
tiver tudo pronto primeiro, ou seja, organizar as coisas, estudar para ver se vai dar certo. 
E ela não, ela quer experiementar, quer ver se vai dar certo na prática. Ela não analisa se 
primeiro é necessário outras coisas estarem prontas. Mas, é o jeito dela trabalhar e o meu 
jeito é diferente. [...] mas não existe conflito, por outro lado, as vezes o lado 
experiemental dela é o que eu não tenho, então  juntando os dois dá certo, trabalhando 
em equipe funciona. 
 
 

De acordo com os entrevistados, na Empresa Alfa, as práticas que orientam os 

colaboradores na execução das atividades advêm do: conhecimento dos próprios colaboradores, 

das informações que vêm dos clientes, das práticas e interações entre o grupo, dos procedimentos 

estabelecidos pelo mapa estratégico operacional, reuniões, livros e fluxogramas. 

Em relação ao conhecimento dos próprios colaboradores, estes adquirem ao longo do 

trabalho conhecimento e experiência, e com sua forma particular de linguagem, bem como sua 

forma de vizualizar e interpretar as coisas ao seu redor vai orientá-lo na execução da atividade. 

Assim, o comportamento (C1.a) do colaborador é orientado por todos estes aspectos citados 

anteriormente. O indivíduo com sua carga de conhecimento saberá a melhor forma de realizar a 

atividade e atingir o objetivo, que no caso analisado, seria apresentar um trabalho que atenda as 

necessidade do cliente. Então, conforme pode ser observado nas declarações do gerente e do 
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colaborador de criação, a principal base para o comportamento dos colaboradores na execução de 

uma atividade é  a experiência e conhecimento adquirido ao longo dos anos: 

Basicamente são os conhecimentos das pessoas, os profissionais envolvidos com a carga 
de informações que tem no decorredor dos anos. 
 
Existe uma experiência por ter realizado certos trabalhos que te dão um olhar mais 
artístico. 

  
 

Em relação aos processos racionais (C1.b), estes também foram apontados pelos 

entrevistados para orientação das atividades, mas estes processos não estão desenvolvidos em 

todas as atividades, sendo relatado este fato pelo designer: 

Procedimento, como um manual a gente até tem, um funcionário que trabalhava com a 
gente fez um bom trabalho nisso, porém não se envolveu todas as áreas, na área de 
design tem algumas rotinas mais técnicas, como fechamento de arquivo, e isto está em 
um livro com o passo a passo. 
 
 

Estes processos racionais são sustentados pelo mapa estratégico operacional, que define 

de maneira formal como devem ser estes procedimentos. A empresa vinha desenvolvendo esta 

área, mas percebeu, em um determinado momento, que tinha muitos procedimentos e estes 

engessavam o processo. Assim, a empresa optou por abordar alguns destes procedimentos, 

segundo a observação do gerente: 

Os processos racionais são desenvolvidos através do mapa estratégico operacional. Para 
todas as atividdes da empresa tinha um procedimento, mais isso estava engessando o 
processo, não há necessidade de tanto procedimentos, algumas coisas foram abortadas. 
 
 

Além disso, foram encontrados, através da observação direta, fluxogramas colados nas 

paredes com os procedimentos que devem ser seguidos, e um livro com procedimentos passo a 

passo em uma mesa. As reuniões também servem para orientar os coloboradores, sendo 

realizadas antes de um projeto, conforme destaca o designer: 
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Antes do inicio de um projeto a gente se reune e tenta ser passado o que deve ser feito, 
isto nos orienta e nos da confiança do que realmente se deve fazer.  
 
 

As reuniões também orientam o desenvolvimento dos trabalhos. Além disso, na Empresa 

estas são desenvolvidas para passar conhecimento e informações do mercado externo, interando 

os colaboradores sobre o que está acontecendo, conforme relato da dirigente:  

Quando a gente volta das feiras e dos eventos montamos um material com um resumo do 
que foi visto, e em uma tarde ou uma manhã passamos este feedback para o pessoal, 
interando eles do que está acontecendo no mercado lá fora. 
 
 

Em relação às práticas sociais (C1.c), ou seja, os comportamentos habituais passam a ser 

institucionaliados através de treinamentos ou orientação por parte dos gerentes ou até mesmo por 

parte de outros colaboradores; ou ainda, de maneira informal, com troca de informações ou 

observação do trabalho no dia-a-dia pelo prórpio colaborador, isto foi identificado na declaração 

da dirigente quando esta desqtaque que: 

Tem por exemplo, um menino que está trabalhando com a gente  na área de pintura, e a 
pintura dele não está legal ainda, ele já está na segunda semana e a gente vai conversar 
com ele [...] dizer para ele ficar um pouco depois do expediente para ele usar algumas 
horas para pesquisar material na internet e conversar sobre determinadas construções da 
arte, porque ele veio dentro de um estilo onde, no mundo infantil precisa usar cores 
fortes para atrair as crianças, mas não pode ter sombra carregada, ponto de luz mais 
próximo. Então é sentado com ele, onde um funcionário mais experiente vai desenvolver 
com ele uma paleta de cores, falar sobre o ponto de luz tem que estar nesse lado, que o 
sorriso dela tem que chamar atençãom [...] a gente faz um acompanhamento mais corpo 
a corpo e isto está descentralizado, ou seja, o próprio grupo acompanha e orienta o 
funcionário no desenvolvimento de sua atividade.  
 
 

Os próprios entrevistados alegaram que observam os trabalhos anteriores ou seus 

colegas de trabalho para identificar as práticas e os resultados, e assim tentar segui-los, pois 

acreditam que seu sucesso dentro da empresa vai depender de desenvolver trabalhos que estajam 

de acordo com o “estilo da organização”, conforme a declaração do colaborador de criação e de 

design, respectivamente: 



90 

Aqui dentro o ponto forte que vejo é o grupo, a troca de idéia, você senta do lado da 
pessoa que sabe e vê como funciona aquilo. 

 
Eu observo as formas de trabalho, os trabalhos que foram feitos, e então tento fazer da 
mesma forma, não fugir disso, pois se não for desta forma, posso não servir para a 
empresa. 
 
 

Assim, os colaboradores utilizam de sua experiência e conhecimento, como também das 

práticas e trabalhos realizados dentro da organização, para orientar suas atividades diárias, de 

acordo com a declaração do colaborador de criação: 

[...] precisa mesclar a experiência com o trabalho daqui, por exemplo, me adaptar com o 
estilo aqui da empresa, a forma de trabalho e colocar as coisas que acho legal, enxergar a 
forma que os trabalhos foram feitos e seguir a mesma forma. 
 
 

Os colaboradores que não seguem as práticas habituais e não possuem o comportamento 

padrão da equipe acabam sendo excluídos do grupo. Este fato foi identificado e descrito pela 

dirigente: 

Teve um colaborador que tinha um perfil mais introvertido, as pessoas conversavam com 
ele, e ele olhava para cima, e derrepende ele se colocou para o grupo de uma forma que 
acabou se isolando. Outro fato, é que mudou o deenvolvimento de alguns trabalhos do 
manual para o computador. E este colaborador levava mais tempo para executar as 
atividades, e o pessoal começou a não gostar. As pessoas cochicavam “Ele fica mais 
tempo na internet e não termina as atividades, e isso vai sobrar para mim [...]”.  Então, o 
comportamento deste colaborador acabou influenciando de forma negativa no grupo e 
não conseguimos trazer ele de volta para equipe. 
 
 

A dirigente destaca outro exemplo de que os colaboradores que não seguem os padrões e 

comportamentos da equipe acabam sendo escluídos do grupo: 

Outro exemplo, após entrevista de uma moça, onde um grupo acompanhava, foi 
realizado um feedback com este grupo e nos foi relatado “olha mas aquela menina a 
gente achava que ela era muda, porque por mais que a gente incentiva, ela mexia a 
cabeça e não se pronunciava, a gente não pode ter alguém aqui que tem alguma 
dificuldade no trabalho e não vai  perguntar”. Então, o grupo trouxe esta questão para a 
gente, em que os colaboradores que possuem um perfil diferente da equipe, como por 
exemplo, não expressar suas dúvidas ou opiniões, acaba sendo visto como um problema 
para toda equipe. 
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 Os clientes também foram apontados como primordiais para a realização de uma 

atividade, sendo uma nova variável (C1.d) encontrada na orientação das atividades estratégicas. 

O processo para a realização de uma atividade ocorre da seguinte forma: os clientes entram em 

contato com a Empresa (ou vice-versa) para realizar um trabalho.  Então, são coletadas várias 

informações do cliente para posteriormente se apresentar o orçamento. Sendo aprovado o 

orçamento são programadas todas as atividades, de modo, que é realizada uma reunião antes do 

ínicio do projeto com todos os colaboradores envolvidos, passando as informações do cliente e o 

trabalho a ser relizado. A seguir, durante a sequência do projeto, os colaboradores 

constantemente trocam informações, tudo de maneira informal, para realização da atividade até 

que esta seja considerada pronta para ser apresentada ao cliente. Este processo foi observado 

durante as visitas in loco à empresa. Assim, os próprios colaboradores com suas percepções e 

conhecimento acabam influenciando no resultado final do projeto, conforme observado na 

declaração do colaborador de criação: 

Com base nas informações dos clientes, às vezes a gente que trabalha com criação, nem 
tudo o que se cria vai ser usado, o cliente conhece o melhor o seu produto e nos passa o 
que quer, a gente vai deixar a coisa melhor com nossa visão de desenho, ilustração e 
design, mas sempre buscando a informação do cliente. 
 
 

Os clientes orientam as atividades por conhecer melhor seu produto, conforme 

observado pelo gerente: 

Tem cliente que larga para gente: “você pode criar a vontade e depois a gente convera”; 
mas a gente prefere que o cliente faça parte do processo, pois ele conhece melhor seu 
produto, e às vezes, a gente pode dar uma volta muito grande na criação e não ser bem 
especifico. Se a gente tem as informações do cliente conseguimos atingir melhor o 
objetivo final. A gente tenta extrair o máximo de informações antes para não ter 
problemas depois. 
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As práticas que orientam as atividades na Empresa Alfa são baseadas nos 

comportamentos dos colaboradores (cognições e experiência), nos processos racionais (mapa 

estratégico, reuniões antes de um projeto, alguns procedimentos formais expressos em 

fluxograma e livros), práticas sociais (comportamentos habituais e trabalhos realizados), e ainda 

através do membro externo da organização (os clientes). 

 Por fim, a interpretação e percepção do colaborador com o que está acontecendo ao seu 

redor, envolvendo seu conhecimento, interação com os colegas de trabalho, ou membro externo 

da organização, observando as práticas habituais e trabalhos da organização, alguns 

procedimentos e o que foi passado em reuniões, vai lhe dizer o que deve ser feito ou não, e isto 

que orientará as atividades realizadas no dia-a-dia. Segundo a dirigente, os colaboradores sabem 

o que fazer em virtude de realizar estas atividades repetidas vezes, ocorrendo assim à 

institucionalização das práticas habituais, conforme relato: 

O que acontece hoje, o que está dentro da produção, já está na pessoa aquele 
procedimento, o jeito de chegar, sentar, começar a pintar, porque ele faz aquilo repetidas 
vezes.  
 

 

4.2.2 Categoria de Análise C2 - Práxis 

 A práxis (C2), como já foi visto, é definida como “a atividade estratégica realizada, a 

operacionalização prática em diferentes níveis de análise que estão interligados ao longo do 

tempo” (JARZABKOWSKI, 2007, p. 9). A práxis é a atividade em si (WHITTINGTON, 2006). 

Quando questionado sobre a contrubuição da dirigente para com as atividades 

organizacionais o designer destaca: 
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Ela é pessoa muito simples e sempre aberta, sempre nos colocando a par de tudo, e isto 
transmite uma confinça, uma tranquilidade muito grande que a gente se sente confiante 
para fazer nosso trabalho [...] o fato de ela ser assim comunicativa e passar confiança é 
muito importante para que eu possa fazer meu trabalho. 
 
  
 

O designer destaca ainda que os proprietários abrem espaço para que os colaboradores 

possam dar suas opiniões e fazer seu trabalho como achar melhor, desde que os resultados sejam 

alcançados: 

Sempre nas reuniões eu me sinto a vontade em falar o que penso, dar minha opinião, e 
esta abertura é muito importante para nosso trabalho [...] A dirigente sempre está aberta 
para ouvir nossas opiniões, me sinto a vontade com ela, mas não sei dizer se ela é a 
única responsável por a empresa dar tanta abertura para a gente participar, acho que isto 
já é da empresa, mas alguma participação ela também tem, pois a gente se sente 
confiante com ela em colocar nossas idéias, mas não só vejo esta característica nela, o 
diretor também é assim, só que ele é mais fechado, mais centrado, mas também gosto de 
levar as coisas para ele. 
 
 
  

O gerente relata que às vezes a dirigente atrasa o desenvolvimento das atividades por 

solicitar tarefas de última hora: 

As vezeselavem pedir algo para fazermos dizendo que leva cinco minuto, mas eu sei que 
vai levar quatro horas, e isto atrabalha um pouco. Sei que pode não ser culta dela ,pois 
como ela trabalha com novos projetos, e sempre surgem coisas de última hora, e sei que 
quando el a pede é porque está mesmo precisando. Quando ela consegue programar 
antes daí é tranquilo, mas geralmente é meio que em cima da hora. 
   
 
 

Quando questinada sua participação para com as atividades organizacionais a dirigente 

destaca sua habilidade de identificar novas atividades, que geram atividades organizacionais 

importantes para o alcance dos objetivos organizacionais: 

 Eu tenho mais facilidade em identificar oportunidades de parcerias, e estas 
oportunidades acabam promovendo e envolvendo os colaboradores em atividades 
importantes para a construção de imagem da empresa. Um exemplo, foi as visitas das 
escolas, envolvi todos os colaboradores, eles palestraram para os alunos e foi super 
banaca. 
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Na Empresa Alfa a práxis é desenvolvida através das estratégias formuladas (C2.a) e da 

participação dos colaboradores (C2.b), ou seja, é desenvolvida através das estratégias deliberadas 

e emergentes, sendo uma consequência do processo de formação da estratégia. 

As estratégias deliberadas (C2.a) são direcionadas a alcançar os objetivos (ou a visão)  

que a empresa almeja. A Empresa apresentou um relatório que constava a visão da organização, 

que é ser reconhecida como fonte de conteúdos inovadores para TV e novas mídias. Para atingir 

esta visão  a empresa estabeleceu algumas estratégias que seriam: 

a) Ter projetos autorais colocados no mercado; 

b) viabilizar a divulgação e/ou inserção de parceiros, patrocinadores e investidores no 

mercado internacional; 

c) oferecer às crianças conteúdos divertidos que contribuam para seu crescimento 

intelectual e social; 

d) intensificar o relacionamento com o mercado nacional e internacional de Conteúdo; 

e) criar e desenvolver conteúdo que encantem a audiência; 

f) estimular a criatividade. 

 Para atingir as estratégias, a Empresa vem desenvolvendo algumas ações e atividades, tais 

como: participação em quatro feiras durante o ano, trabalhando sua imagem, desenvolvimento de 

uma cartilha, projeto piloto em parceria com uma escola de Blumenau, posicionando no mercado 

como formadora de talentos, abertura da empresa a visitação de escolas com apresentação de 

palestras e oficinas, entre outros. 
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No quadro 7 apresenta-se as estratégias estabelecidas pela organização e as ações que 

estão sendo desenvolvidas para o alcance destas. Então, as ações estratégicas evidenciam o 

“como fazer” para alcançar ou realizar determinada estratégia, sendo a estratégia colocada em 

prática ou a práxis. 

Estratégias Ações Estratégicas 

 a) ter projetos autorais colocados no mercado 
 

 
- participação em feiras e eventos. 
 

 
b) viabilizar a divulgação e/ou inserção de 
parceiros, patrocinadores e investidores no 
mercado internacional; 
 
 
 
 
 

 - participação em feiras internacionais; 
- parcerias com empresas renomadas; 
- realizar uma boa negociação na venda de um projeto/serviço;  
- construção de imagem ligada à qualidade e credibilidade 
através de divulgação de projetos realizados, parcerias com 
empresas renomadas e posicionamento no mercado como 
formadora de talento; 
 

 
c)  oferecer às crianças conteúdos divertidos que 
contribuam para seu crescimento intelectual e 
social; 
 
 
 

- orientação de consultores renomados através das feiras; 
- pesquisas com pais e crianças;  
- contratação de uma pedagoga; 
- desenvolvimento de uma cartilha 
 
 

 
d) intensificar o relacionamento com o mercado 
nacional e internacional de Conteúdo; 
 
 
 
 
 

- participação em feiras e eventos;          
- abertura a visitação de escolas;              
- projeto piloto com escolas; 
- divulgação da empresa e trabalhos através newsletter e e-mail 
de consultores e contatos das feiras;          
- posicionamento no mercado como formadora de talentos. 
 

 
e) criar e desenvolver conteúdo que encantem a 
audiência; 
 

- desenvolvimento de uma cartilha. 
 
 

 
f) estimular a criatividade. 
 
 
 
 

 
- campanhas em que estimulam a participação dos 
colaboradores; 
- apresentação de um novo projeto com boas ideias é 
concedida sociedade e participação nos lucros referente este 
projeto. 
 

Quadro 7 – Relação Estratégias X Ações 
Fonte: Dados da Empresa Alfa 
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 A participação em feiras é muito importante, pois é a oportunidade da empresa apresentar 

seu projeto a nomeados consultores, sendo que isso dará uma melhor visão sobre o andamento do 

projeto, o que deve ser modificado, deixando ele mais preparado para ir para produção, conforme 

observado pela dirigente: 

Participação em feiras intenacionais, pois essas feiras dão a oportunidade de conversar 
com consultores internacionais, discutir o projeto adquirindo experiência.  
 
 

A Empresa vem desenvolvendo a construção da imagem na região com parcerias com 

escolas e no mercado nacional através de um trabalho de divulgação de sua empresa e dos seus 

trabalhos, e se posicionando como uma formadora de talentos. Os dirigentes estão cientes que 

este será um trabalho que o resultado virá em longo prazo. Para a dirigente: 

Precisamos construir uma imagem forte no Brasil, para estas pessoas de fora quando 
entrem em contato com o Brasil, pois o Brasil está começando a ser reconhecido na área 
de animação inrtenacionalmente, então quando eles entram em contato aqui as pessoas 
daqui podem nos indicar, essa construção de imagem, contrução de blog, site, newsletter 
para o público que a gente mapeou. Estas parcerias com escolas são fundamentais, pois 
acreditamos que estas são um centro de formação muito importante, não só de mão-de-
obra, mais construção de marca, porque estas crianças que estão ouvindo falar da gente 
hoje, estão levando para casa, e amanhã vão estar no mercado. [...] Participei do anima 
mundo, e posicionei nossa empresacomo uma formadora de talentos, os principais 
animadores do Brasil e do mercado internacional estavam todos lá.  Estrategicamente a 
parte de anima business é muito importante para gente, pois tem os famosos consultores 
que temos a oportunidade de participar de debates em uma mesa redonda. E todos estes 
consultores e animadores renomados estavam falando que esta muito difícil de encontrar 
gente pronta, que quando se contrata e treina, é um investimento muito alto, é necessario 
montar escolas e neste momento que posisionei nossa empresa com nosso projeto piloto 
em parceria com a escola. 
 

 

A Empresa almeja desenvolver uma cartilha que auxilie na formataçao dos produtos, de 

modo, que estes tenham conteúdo de qualidade e sejam confiáveis. Para isso está realizando 

pesquisa com os pais, verificando a reação das crianças, parceria com uma pedagoga, entre 

outros, conforme descrição da dirigente: 
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A gente quer chegar em um ponto que o produto que está sendo produzido aqui, 
desenvolvido por aqui, é um produto certificado entre aspas, pois vai ter pesquisa feita 
em escola, retorno de pais, nesta parte de conteúdo que estou te falando, vai ter uma 
pedagoga que vai estar acompanhando o que a gente já esta desenvovendo, trabalhando 
estes detalhes. O outro ponto importante é “ter uma caneta”, como por exemplo, o 
pessoal da Disney co-produzir com a gente, isto irá abrir várias portas para a gente. Pois, 
neste meio sabemos que quem está co-produzindo com Disney está seguindo toda aquela 
cartilha, que tem a fórmula dasquilo é bom para a criança, e é este o caminho que a gente 
quer devagarinho trilhar e construir, ter uma boa imagem substanciada por valores que 
fazem a diferença identificando a gente com um conteúdo de qualidade. 
 

 
Assim, estas são algumas atividades que colocam a estratégia em prática, ou seja, 

permitem que a estratégia seja realizada e os objetivos da empresa sejam alcançados, tendo como 

base a variável racionalização (C2.a.a) 

Com base nas entrevistas, foi verificado que além das estratégias formais, as atividades 

estratégicas (práxis) ocorrem também por meio das estratégias emergentes (C2.b), envolvendo a 

participação e o aprendizado das pessoas na execução das atividades. Um exemplo, foi relatado 

pela dirigente, que ao conversar com uma professora teve uma idéia em fazer a parceria com a 

escola. Para isto, a professora teria que disponibilizar seu tempo, aprender como ocorre o 

processo de animação e replicar tudo isso para os alunos. Esta professora aceitou o desafio e 

levou o projeto para frente, sendo que foram envolvidos outros professores. Além, da 

participação dos próprios colaboradores, com orientação aos professores e palestras aos alunos. 

Então, a atividade envolveu a participação de várias pessoas, tanto membros internos, quanto 

externos, cada um com seu aprendizado contribuiu e auxiliou no desenvolvimento da atividade, 

influenciando no resultado desta, para a dirigente: 

A gente fez um convênio com uma escola, onde a gente está desenvolvendo um projeto 
piloto com o 4º. ano do ensino fundamental. Este projeto abrange o desenvolvendo de 
uma pequena animação realizada pelos alunos com o auxilio dos professores, onde a 
professora regente entra com a parte de roteiro, a professora de educação artística entra 
com a parte de ilustração e pintura, a professora de informática com a computação para 
entrar no movimento da animação, o professor de educação física vai entrar na 
observação dos movimentos, musculatura, movimento do braço, da perna, então a gente 
entra nesse universo infantil e assim chegamos na estratégia de como fazer animação 
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brasileira [...] Então, para ensinar os alunos é utilizado apostilas da Diney e livos de 
como desenhar. E no final do projeto, os alunos vão saber que tem uma empresa em 
Blumenau, nossa empresa, que segue os mesmos parâmetros da Disney. O próximo 
passo será levar para a sala de aula um animador, um contruidor cenários, vamos levar o 
cara do áudio, vamos levar o cara que faz as vozes, e então os alunos vão finalmente 
poder desenvolver sua animação. 
 
 

Assim, a variável participação (C2.b.a) influência nas atividades estratégicas, de modo, 

que os colaboradores desenvolvem idéias para deixar o produto melhor com base em sua visão e 

conhecimento do que deve ser ou não bom para o cliente, conforme relato do colaborador de 

criação: 

[...]a gente vai deixar a coisa melhor com nossa visão de desenho, ilustração e design. 

 

Este desenvolvimento de idéias, também se ocorre por meio das interações entre os 

indivíduos envolvidos, de modo, que todo o grupo contribui para o desenvolvimento das 

atividades, conforme descrito pelo gerente: 

Para trabalhar com criação, com desenho, ilustração precisa-se trabalhar em equipe, 
apesar de algumas coisas o próprio colaborador desenvolve sozinho, mas antes disso, ele 
conversou com alguém que explicou como deveria desenvolver tal elemento. Um 
expemplo, antes de um novo desenho eu converso antes com o desenhista, a seguir ele 
vai na mesa dele, esboças suas idéias, pesquisa, procura e depois que tem uma idéia 
formada a gente conversa de novo: “ é isso, não é, pode ser assim, o cliente prefere 
assim”. Então, o desenehista volta e termina o desenho. Muitas vezes fico do lado 
acompanhando ou até mesmo outro colaborador da equipe acompanha. Quando o 
desenhista termina volta para a gente conversar e debatemos se a idéia está legal. Só 
depois quando achamos que o trabalho está legal é que apresentamos ao cliente [...] a 
idéia é contruírmos juntos. 
 
 

Assim, os trabalhos desenvolvidos muitas vezes passam por um processo de interação 

entre a equipe, de modo, que as novas percepções que surgem com a troca de ideias influenciará 

no produto final. Este produto/serviço foi construído de acordo com o conhecimento dos 

indivíduos, suas percepções e interações, conforme relatado pelos entrevistados. De acordo com 
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Jonhson et. al (2003) as decisões estratégicas rápidas e inovadoras advém da descentralização, 

onde acontecem as interações, ações e atitudes dos atores base. 

A dirigente definiu algumas atividades que no dia-a-dia fazem a estratégia acontecer, ou 

seja, colocam a estratégia em prática. Percebe-se que estas atividades são decorrentes de uma 

estratégia previamente estabelecida e também da participação das pessoas no desenvolvimento 

das atividades, inclusive a própria dirigente contribui para as atividades com sua particapação. 

Então, além de fazer parte da alta direção, por ser uma empresa com uma estrutura enxuta, a 

dirigente participa também do dia-a-dia da empresa e acompanha a estratégia emergente, 

podendo também ser considerada como “praticante” do processo da strategizing, sendo este fato 

observado na declaração da dirigente: 

Na visitação de escola, às vezes a gente inventa coisas diferentes, os meninos colacam 
chapéus e no final entregamos um cartão com a foto do aluno, a nossa logomarca e os 
procedimentos de como fazer um desenho, com o passo a passo; segunda atividade que 
vejo importante para realização da estratégia, é o preenchimento de uma folha pelos 
colaboradores, na qual, são colocados os percentuais dos trabalhos, percentais do que foi 
concluído daquele dia trabalho, bem operacional, onde no final do dia a gente consegue 
saber o que foi produzido daquele projeto; as newsletter que a gente envia; os projetos 
que a gente formata, que a gente discute com algumas pessoas que a gente conhece com 
estes consultores internacionais, eu levo isso adiante, eu tenho e-mail dessas pessoas, 
faço material em inglês especifico para eles, para eles conhecerem a empresa, verem o 
que está saindo da produção, como isso esta sendo trabalhado. Então, seriam estas as 
principais atividades que fazem com que a estratégia aconteça. 
 

 
 

Portanto, na Empresa Alfa a práxis se desenvolve a partir das estratégias deliberadas e 

emergentes, sendo assim uma consequência do processo de formação da estratégia. Em virtude 

disto,  verificou-se na Empresa como as variáveis  visão (C2.a.b) e flexibilidade (C2.b.b) são 

perpetuadas dentro da organização influenciando as práxis, ou seja, o desenvolvimento das 

atividades estratégicas. De acordo com Andersen (2004) as variáveis visão e flexibilidade 

caracterizam e definem o processo estratégico.  
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Em relação a variável visão (C2.a.b), segundo Lavarda e Canet-Giner (2009) a visão dos 

objetivos, metas e missão da empresa necessitam estar claros para que os líderes possam 

comunicar e transmitir aos atores organizacionais, de modo, que todas as iniciativas vão de 

encontro com o que é esperado.  

A Empresa está em uma fase de transição, sendo que sua visão está para ser modificada, 

mas o conceito base desta variável continuará o mesmo, que é proporcionar entretenimento e 

cultura com conteúdo de qualidade e útil para o desenvolvimento das crianças, conforme descrito 

pela dirigente e observado pelos colaboradores. Todos entrevistados estão bem informados 

conhecendo a visão da empresa e sabendo que está em fase de modificação, mas que o conceito 

vai permanecer o mesmo, segundo o relato do gerente: 

A gente parou e mudou um pouco a visão, hoje a gente está trabalhando na ideia 
proporcionar entretenimento com bom conteúdo para criança [...] este conteúdo que a 
gente trabalha e desenvolve busca este objetivo final, que através de um desenho 
animado ou de um livro, possa passar um conteúdo útel para o desenvolvimento da 
criança, basicamente esta é a visão da empresa hoje, mas como te falei a empresa está 
buscando uma nova visão, mas basicamente vai ficar por aí. 
 

A empresa sempre procurou deixar a visão clara para todos os colaboradores, inclusive 

uma placa com a descrição da visão da organização foi colocada em uma parede da empresa, de 

acordo com o designer: 

 
Quando entrei aqui vi uma placa com a visão, eu acho que o objetivo é transferir para as 
crianças um entretenimento legal, criativo, com qualidade. 
 
 
 

Assim, verificou-se com os resultados que a variável visão está muito clara para todos os 

colaboradores, sendo essencial para o alcance dos objetivos organizaconais. Percebeu-se por 

meio das entrevistas com os colaboradores, que estes conhecem os objetivos da empresa e 
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trabalham em virtude disso, se esforçando para alcancá-los. Um entrevistado complementa ainda, 

que como as informações são passadas de forma clara, estes conseguem desenvolver melhor suas 

atividades.  

A visão da empresa se apoia em dois pilares: os valores e construção de imagem. Os 

valores que foram estalebecidos juntamente com os colaboradores são disseminados e descritos 

no site da empresa. Estes valores são: integridade (lealdade, honestidade, ética e transparência 

são os pilares da nossa conduta), compromisso (buscamos resultado para empresa e para o 

cliente, dedicado energia e entusiamos a cada projeto, honrando os compromissos acordados), 

arte e criatividade (buscamos originalidade e inovação, sempre, trabalhando a arte com 

profissionalismo e conhecimento técnico, tendo em mente as especificações e as necessidades dos 

clientes), trabalho em aquipe (compartilhamos os recursos e esforços em prol do beneficio 

comum, somos flexíveis e colocamos os interesses coletivos acima dos interesses pessoais).  

Para que estes valores perpetuem na organização, a dirigente acredita que tem que 

começar pelas pessoas que trabalham com eles. Por isso, o processo de seleção é visto como 

muito importante, no qual, estes desenvolveram um roteiro de entrevista, tentando identificar os 

valores das pessoas que estão passando pelo processo de seleção. A dirigente acredita que o 

comportamento pode ser moldado, mas a atitude não. A atitude é algo que já vem com a pessoa, 

com a sua formação. Com isso, o processo de seleção de um colaborador envolve diversas 

pessoas, até os próprios colaboradores do nível operacional, no intuito de conhecer o caráter e 

atitude das pessoas, conforme relato da dirigente: 

[...] desde a formação das pessoas que estão com a gente começamos a ver que tinhamos 
que cuidar, porque a construção da imagem vai muito além do que se fala na TV [...] o 
que vai falar por você é aquilo que não está nas tuas palavras, está na atitude, no jeito de 
ser. A gente começou a contruir um jeito dentro daqueles valores que a gente acredita 
como correto, então para as pessoas trabalharem aqui, quando a gente fala de seleção, 
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elas passam por mais de um entrevistador, e chega no momento que se a turma quiser 
participar pode participar também, pode  perguntar alguma coisa. Porque a gente tenta 
mapear se além daquel portfolio bonito, a pessoa faz outras coisas que permite que ela 
não trabalhe bem em equipe, que não aceite uma crítica com exportividade e que tenha a 
construção de caráter. 
 
 

  Este processo de seleção tem trazido bons resultados, conseguindo assim, manter uma 

equipe em que os valores que a empresa acredita como certos estão fortemente enraizados, 

descrito isto pelo gerente: 

A perfere contratar pessoa por indicação. E logicamente a capacição técnica vai ajudar, 
se não sabe desenhar vai ficar difícil só porque ela é uma pessoa legal. Normalmente no 
processo de seleção a gente tenta ir para esse lado, da onde a pessoa veio, onde estudou, 
seu círculo de amidades, se participa de entidades fora do ambiente de trabalho, quase 
sempre dá certo. 

 

 Os valores da empresa são identificados nas atitudes de seus dirigentes, de modo, que os 

colaboradores conseguem visualizar isto muito facilmente, de acordo com o colaborador de 

criação: 

Uma certa transparência com o que a gente está fazendo, assim uma transparência que 
existe dos proprietários com os funcionários, diversas coisas que talvez outras empresas 
não abririam para os funcionários [...] são pessoas boas, que se não fosse por isso não 
trabalharia aqui, a gente sabe que tem dificuldade, brigas internas, mas nunca foi para o 
lado desonesto, sempre com uma certa transparência. 
 
 

O designer complementa ainda: 

É uma empresa séria, passa informação para mim, seria a parte de não esconder as 
coisas. 
 
 

Assim, entende-se que os valores que a empresa defende, que seria a transparência e 

honestidade é percebida pelos colaboradores nas próprias atitudes dos dirigentes. A visão está 

bem clara permitindo que os colaboradores estejam comprometidos com a empresa e trabalhem 

para o alcance dos objetivos organziacionais, conforme relato colaborador de criação: 
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Você tem que estar comprometido em atingir os objetivos da empresa. Se comprometer 
com o serviço e deixar a parte do que posso e não posso. Pegar uma coisa que você pode 
fazer e não fazer, eu acho que isso vai atrapalhar. 
 
 

A variável flexibilidade (C2.b.b) é uma vantagem competitiva, em relação à turbulência, 

a desafios de mudanças mais profundas e cada vez mais rápidas (HAMEL e VÄLIKANGAS, 

2003). Os dirigentes da Empresa Alfa identificaram isto e já estão estudando a implantação de 

uma nova gestão com metas flexíveis, na qual os colaboradores terão maior autonomia para a 

tomada de decisão, e assim, a empresa estará mais preparada para acompanhar o mercado. Os 

dirigentes começaram a perceber que para ter um ambiente mais flexível precisam abandonar o 

sistema tradicional em que atuam, pois este não permite que a empresa seja dinâmica, segundo 

relato dirigente: 

As metas vão mudam de acordo com o projeto que está rodando, não engessar por 1 ano 
ou dois conforrme o planejamento [...] o mercado está muito dinâmico e não precisamos 
um controle muito rígido. Na verdade o que precisamos é proporcionar uma maior 
liberdade aos colaboradores. E vai ficar na empresa somente a equipe que estiver 
afinada, que se comprometer e sentir dona do negócio, sendo avaliado o resultado 
individual e resultado como um todo, com uma gestão com participação nos lucros e 
com uma dedicação diferente dos colaboradores. 
 
 

Para os dirigentes existe a necessidade de uma maior autonomia no processo de tomada 

de decisão, de modo que os colaboradores assumam uma maior responsabilidade e estejam mais 

comprometidos com as atividades.  

Os entrevistados relataram que já possuem uma certa flexibilidade na execução da 

atividade, possuem autonomia para fazer algo diferente, dar sua opinião e dizer quando tem 

alguma coisa errada, podendo ser observado este fato pela descrição do gerente: 

Eles têm autonomia para achar uma melhor forma de fazer o trabalho. Pois, como a 
gente é uma equipe e logicamente já temos certo tempo de experiência, as pessoas daqui 
se sentem a vontade em fazer as coisas do seu jeito. Se a pessoa arrumar um jeito de 
fazer uma determinada pintura, por exemplo, mais rápido do que normamente se faz e 
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atingir o objetivo, traquilo [...] essa é a idéia, das pessoas terem autornomia para achar 
uma nova forma de trabalhar que seja mais rápido e eficiente. 

 
 

O colaborador de criação destaca que se sente a vontade em expressar suas opiniões e 

que isto é importante para o bom desenvolvimento das atividades: 

Me sinto bem a vontade em falar o que penso. Nas reuniões, por exemplo, eu sempre 
falo o que acho que é ruim ou que é bom, ajuda quem ta lá encima. Pois, eles precisam 
saber o que está acontecendo, conhecer as dificuldades, conhecer outra forma de fazer o 
trabalho [...] esta troca de informações entre nós e os gerentes é muito importante e ajuda 
o trabalho sair melhor. 
 
 

De acordo com a dirigente, uma maior flexibilidade e autonomia dos colaboradores vai 

permitir também que a estratégia se desenvolva melhor, principalmente tirando o diretor da 

produção e trazendo este para área coorporativa: 

Para a estratégia fluir melhor, em primeiro lugar a gente tem que deslocar as coisas de 
produção para a equipe, para a gente (dirigentes) conseguir ficar mais na parte 
corporativa. Eu acho que a gente precisava identificar uma pessoa que possa pegar mais 
os dados administrativos, para liberar também um pouco mais ele (diretor). E vamos 
trabalhar, no sentido, de deixar mais os dados que a gente tem em mão para fazer um 
plano de negócios para esta nova unidade que a gente quer desenvolver. E e esta nova 
unidade já tem que ter aquela cara nova, que é uma empresa com divisão de participação 
de lucros, uma equipe que sinta a empresa como dela, no sentido de ter mais dedicação, 
compometimento, em geral, o que a gente precisa principalmente é liberar ele (diretor) 
um pouco mais da produção e ter esta arte, este material desenvolvido para me liberar 
para trabalhar. Pois, com o que eu tenho, com a parte escrita, não consigo ir em frente, 
preciso da parte artística, não tenho como apresentar um material sem estar com a 
carinha dele pronta, mais trabalhado a parte de conceito [...] mas para estar com a parte 
artística pronta, ele (diretor) precia sair da produção. 
 
 

O gerente destaca o que é importante para o desenvolvimento das atividades e o alcance 

dos objetivos organizacionais: 

 
Para o trabalho sair redondo o ideal, em primeiro é o trabalho em equipe, em segundo o 
conhecimento do que tem que ser feito, do que o cliente vai pedir. O trabalho em equipe 
dá agilidade para colocar o serviço para fora do estúdio, entrar e entregar. Para mim, a 
cinercia de equipe e logicamente as condições de trabalho como, ter software adequado, 
máquinhas, ferramente de trabalho de acordo, possibilitam que os trabalhos sejam feitos 
com qualidade e agilidade, atinfindo o objetivo da empresa. 
 
 



105 

 
 

A gestão da Empresa abre espaço à flexibilidade para o desenvolvimento das atividades, 

permitindo que os colaboradores possam desempenhar suas atividades de acordo com sua visão, 

desde que o objetivo seja atingido.  Entretanto, a dirigente descreve que isto não é suficiente, 

necessitando que os colaboradores estajam mais engajados e comprometidos com o trabalho, no 

sentido, destes sentirem como parte do negócio. Assim, assumindo uma gestão com metas 

fexíveis, com uma estrutura em redes auto-gerenciadas, os colaboradores irão fazer parte do 

processo de tomada de decisão e terão direito a uma participação nos lucros. A dirigente acredita 

que isto irá despertar nos colaboradores uma maior comprometimento e responsabilidade, de 

modo, que estes sintam-se como parte do negócio. Afirma também que esta flexibilidade 

permitirá que ela e o diretor tenham mais tempo para se concentrar no desenvovimento das 

estratégias e novos negócios. 

Assim, percebeu-se que a práxis ocorre por meio das estratégias delibeadas e 

emergentes, sendo consequência do processo de formação da estratégia. Deste modo, para que as 

atividades tenham bons resultados existe a necessidade: de um processo racional, sendo que a 

formalização vai indicar quais atividadades devem ser realizadas para que a estratégia seja 

alcançada; um processo participativo ou emergente, de modo, que os colaboradores possam com 

seu conhecimento, experiência e percepção desenvolver a atividade de uma forma mais ágil e 

com melhores resultados; que a visão da empresa seja comunicada de forma clara para que os 

colaboradores conheçam os objetivos da empresa e trabalhem para o alcance destes; um ambiente 

flexível permitindo uma maior autonomia e liberdade na execução das atividades, sendo que 

desta forma a empresa tende a ser mais inovadora e criativa, tudo que uma empresa de produção 

de conteúdo precisa.  
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4.2.3 Categoria de Análise C3 - Praticantes 

Nesta variável será analisado o sujeito principal deste estudo, que é a dirigente (gênero 

feminino), verificando assim sua participação no processo da strategizing. Esta análise será 

dividida nas seguintes variáveis: esteriótipo e papéis de gênero, perspectiva estrutural e relações 

de poder. 

4.2.3.1 Categoria de Análise C3.a - Estereótipos e Papéis de gênero 

 

Os estereótipos e papéis de gênero determinam como o gênero feminino deve agir e suas 

características comportamentais. A dirigente se descreve como uma pessoa comunicativa, 

extrovertida, que gosta de se relacionar com as pessoas e saber como está a vida destas pessoas: 

Tenho um determinado trabalho, fico ali uma hora, uma hora e meia e preciso sair, 
preciso tomar um café e preciso ir lá, ver como eles estão na produção, ver se está tudo 
bem, gosto de ter muito contato com as pessoas. Isso é meio meu, de ter um outro 
momento com cada pessoa, eu gosto de conversar um pouquinho 
 
 

O gerente também ressalta estas mesmas características, a habilidade para 

relacionamentos, extroversão e ainda acrescenta o bom humor como uma característica da 

dirigente: 

Ela é bem extrovertida, tem um bom relacionamento com as pessoas aqui dentro, acho 
que eu nunca vi ela de mau humor, por um lado é bom, mas a vezes já falei para ela a 
pessoa nunca está sempre feliz, talvez os dias que ela não esteja feliz ela não esta aqui no 
estúdio. 
 

 

O designer também lhe atribuiu estas mesmas características:  

Ela é bem comunicativa, sempre está de bom humor, e ela sempre busca o contato 
pessoal, saber sobre a vida pessoal dos funcionários, não só aqui dentro da organização, 
mas como também no convívio familiar. 
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 O colaborador de criação descreve as seguintes características da dirigente: 

Uma personalizadade bem comunicativa, extrovertida, ela sabe conversar, ela tem uma 
sensibilidade. 
 
 

A dirigente identificou que as pessoas preferem contar seus problemas a ela. A princípio 

ela achou que isso era um ponto negativo, mas hoje ela percebe que esta característica é muito 

importante dentro da organização, conforme relato: 

Esta construção do relacionamento, eu acho que isto não é uma coisa difícil para mim. 
Mas agora vejo como um ponto positivo, porque antes por conta desta minha 
impulsividade e este negócio de querer carregar todo mundo, eu via como um ponto 
fraco.  [...] eu achava que eu era o elo fraco sempre da corrente, no sentido assim, porque 
todos os problemas estouram em mim. E eu não conseguia separar as coisas e acabava 
me prejudicando, pois não conseguia dormir. Passava noites em claro tentanto achar uma 
solução para os problemas das outras pessoas que muitas vezes eu não tinha como 
resolver, porque tinha coisas que não tava no meu alcance. Então, eu entendi que preciso 
separar as coisas, eu posso ouvir e não levar isto para casa, que é um exercício ainda não 
muito fácil. Mas por outro lado, é um ponto forte no sentido de dar apoio para a outra 
pessoa se construir e se resolver. 
 
 

A dirigente relata que o diretor da empresa sempre elogiou este lado em que os 

coloboradores preferem conversar com ela, vendo isto como um ponto forte e de equilíbrio para 

empresa: 

Ele sempre elogiou este lado [...] eu dizia para ele: - “há, todo mundo vem falar comigo, 
todo mundo vem chorar aqui”, e ele respondia: - “se não fosse por você todo mundo ia 
embora, porque eu não iria ter paciência”. E às vezes a gente precisa ter paciência. Como 
por exemplo, tem uma funcionária que tem pai alcoólatra e ela não conseguia dar 
resultado, porque ela estava perdida, não sabia o que fazer. Então, este meu lado ajudou 
ela a se encontrar. É uma forma de dar um encaminhamento para estas pessoas não 
ficarem tão perdidas. 
 
 

A dirigente complementa que os problemas chegam primeiro a ela por apresentar uma 

característica comportamental diferente do diretor, conforme observado no relato: 

Eu sou mais emoção e isto de certo modo faz com que as pessoas se sintam a vontade 
em conversar comigo [...] o fato de eu ser mais emocial e o diretor mais racional, 
acontece um equilíbrio, penso que as decisões são tomadas mais acertivamente. 
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 Além disso, a dirigente percebeu com o passar do tempo que esta característica lhe 

ajuda a fazer o papel de RH dentro da empresa, auxiliando as pessoas: 

A gente começou a ver esta minha habilidade em direcionar os problemas para mim, 
como uma forma de preparar ele para a tomada de decisão. Porque, dependendo do 
problema que é, eu vou passar uma primeira peneira; eu vou filtrar algumas coisas, e às 
vezes vou passando algumas informações aos poucos, preparando ele para a tomada de 
decisão, para uma tomada de decisão um pouco mais acertiva[...] foi a forma que a gente 
encontrou de desenvolver um RH sem ter um custo, uma pessoa especifica, e todo mais. 
 

 

O gerente evidencia por meio do seu relato, a preferência dos colaboradores em 

conversar com a dirigente. E afirma que isto, se deve ao fato da dirigente ter uma sensibilidade 

apurada e pela maneira como se expressa com as pessoas: 

Eu, e assim como os demais funcionários, preferimos falar com ela, porque ela tem esta 
sensibilidade um pouco mais desenvolvida. As pessoas têm mais facilidade de falar com 
ela. Mesmo ela sendo mulher, e o funcionário do sexo masculino, tendo determinados 
problemas que em outras situações não se sentiria a vontade em conversar com uma 
mulher, vai falar com ela. 
 

 

O gerente ainda complementa que esta sensibilidade só encontrou em mulheres, sendo 

que em determinados trabalhos dá preferência a estas: 

[...] as mulheres possuem uma sensibilidade, com o jeito de falar as coisas, de se 
expressar, ou resolver problemas. Um exemplo, que me recordo agora, a gente tinha uma 
funcionária que resolvia as coisas de uma forma tão rápida e eficaz, que era o que a 
gente precisava.  E ela conseguia agradar a cliente de uma forma que a gente nunca 
conseguia. Neste caso, a capacitação técnica não era tão importante, mas por ser mulher 
um pouco mais sensível já era suficiente. Até hoje, só consegui identificar esta 
sensibilidade em meninas. Por mais que eu tento desenvolver isto em mim, é muito 
difícil. 

 
 

O gerente destaca que a dirigente, com seu jeito de lidar com as pessoas, de certa forma 

ajuda as pessoas dando uma maior tranquilidade a elas, ocorrendo assim uma melhora no 

desempenho da pessoa dentro da organização, um melhor desenvolvimento da atividade: 
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A gente teve um caso aqui, um funcionário que tinha depressão e muitos problemas 
pessoais. Ele era um bom profissional, mas tinha altos e baixos. E quando ele estava mal 
procurava ela para conversar. E sempre que os dois conversavam, este funcionário 
voltava melhor. De alguma forma, ela o amparava, não sei como ela fazia, mas ele 
voltava a ter um bom desempenho no trabalho, ele vinha com mais garra. 
 
 

O designer atribui a dirigente a capacidade de comunicação, assessibilidade e o fato 

desta passar as informações necessárias de forma para que as atividades se desenvolvam melhor: 

[...] fico a vontade com ela, não tem nenhuma barreira, não é uma chefe que é difícil de 
lidar [...] ajuda a fluir o trabalho também, as informações que ela tem que passar, ela 
passa, ela trabalha com comunicação [...] ela sempre está infomando a gente, e 
geralmente chefe nunca faz isso, e isto permite que o trabalho seja mais fácil. E que a 
gente possa desenvolve-lo melhor e com maior agilidade. 
 
 

O colaborador de criação ressalta que a dirigente influencia no desenvolvimento das 

atividades por propiciar uma certa tranquilidade e confiança aos coloboradores: 

Ela é uma pessoa séria, sempre atenta ao que faz, e também nos deixa mais tranquilos, 
pela forma como ela conversa [...] ela é bem simples, conversa com todo mundo, e isto é 
importante, porque dá uma certa confiança para a pessoa. [...] a gente se sente a vontade 
em trabalhar por causa desta confiança que ela transmite para gente.  Porque, no cargo 
em que ela está, ela não precisaria se preocupar tanto conosco, em sempre estar passando 
as informações, mas ela faz mesmo assim. E isto transmite confiança e segurança. 
 
 

A dirigente ressalta esta mesma característica, esta habilidade em dar confiança e 

tranquilidade as pessoas como um fator essencial nos momentos mais difíceis, sendo muito 

importante para a tomada de decisão: 

Eu vejo meu papel como de dar apoio, o papel de dar tranquilidade para a tomada de 
decisão. Eu acabo atuando não com o conhecimento técnico, mas com meu feeling, um 
exemplo, teve um grande projeto que assumimos e o “diretor” achava que não ia 
conseguir terminar, já estava desistindo, mas eu falei para ele: - “você vai conseguir, 
vamos nos concentrar”. Então, eu arrumei um espaço legal para ele, e ele acabou 
conseguindo terminar o trabalho. Um outro caso, foi um projeto que quase estava para 
ser fechado e dependíamos muito disso, tínhamos assumido uma grande dívida com 
intuito de pagar com o fechamento deste projeto. E o cliente queria dar para traz por 
causa do preço. E o diretor estava desesperado, e estava quase ligando para ele para 
baixar o preço. Mas, eu intervi, eu falei para ele: - “espera mais um pouco, ele vai fechar 
o negócio com a gente, pois alguma razão deve ter para ele ter nos procurado. Vamos 
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esperar que tudo vai dar certo. Se não conseguirmos aumentar o preço agora, nunca mais 
vamos conseguir, temos que valorizar nosso trabalho.” E acabamos fechando o projeto 
com o preço que queríamos, algo me dizia que ia dar certo, não sei como, uma intuição. 
E graças a Deus, as duas vezes eu estava certa. 
 
 

A dirigente demonstra grande preocupação em relação às pessoas e sempre procura 

ajudá-las, um exemplo foi apresentado pelo designer: 

 
Ela sempre tentou resolver a vida da pessoa, teve outro caso, que ela chegou a agilizar 
uma assistente social para ir na casa da pessoa conversar com a família, então as vezes 
ela até exprapolava o ambiente da pessoa na família. Aconteceu que um ex-funcionário 
já tinha um casal de filhos e a esposa estava grávida de gêmeos e não estava em uma boa 
condição, e ela fez uma campanha com funcionários e clientes para arrecadar leite, pão, 
é um negócio bacana [...] com certeza se a pessoa estivesse trabahando aqui estaria bem 
motivada. 
 
 

 A dirigente também ressalta que a intuição, sua habilidade de comunicação e de se 

relacionar com as pessoas lhe abre muitas oportunidades, como por exemplo, o novo projeto que 

esta conseguiu fechar participando de uma feira: 

Este negócio do evento, por exemplo, foi engraçado, porque parei para conversar com 
uma pessoa no stand, e veio um homem que tava junto com ele e perguntou: - “vocês se 
conhecem da onde”, e em respondi: - “a gente acabou de se conhecer”. E ele me falou: - 
“que engraçado vocês estão aí falando, falando, parece que se conhecem a um tempão”. 
E para mim isso não é difícil [...] então eu vi naquele momento uma oportunidade, 
mostrei o portfolio para ele. E ele me perguntou se podia levar para diretor de arte 
avaliar. Então, eu falei para ele que a gente poderia fazer um teste. Naquele momento eu 
vi outro caminho, e foi ali que surgiu a oportunidade.  Sabe, foi feeling, não estudei o 
mercado, foi meio na intuição [...] minha preocupação foi em fazer um laço, do que 
trazer infomações técnicas para executar o trabalho. 
 
 

 A construção de relacionamento foi apontada pela dirigente como o fator principal 

para conseguir fechar um grande projeto, conforme descrito por esta: 

Ele (diretor), por exemplo, em um primeiro contato teria trazido mais dados técnicos. 
Ele teria exposto a construção do personagem, como o perfil, quantos dedos tem este 
personagem. Eu peguei isso depois, poque a minha preocupação naquele primeiro 
momento foi dizer para ele: - “tenho um portfolio bacana, a gente tem uma equipe legal, 
a gente pode fazer, vamos continuar conversando”. Pois, em um ambiente de feira tem 
quinhentos que estão abordando ele, e eu me preocupei mais com a coisa de fazer um 
laço, e de trazer as informações técnicas para executar o trabalho somente depois. 
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A dirigente descreve outro exemplo em que conseguiu identificar uma oportunidade com 

sua percepção e intuição: 

Eu consigo identificar algumas oportunidades bacanas de construção de parceria mais 
rápido, por exemplo, esta parceria com a escola, porque quando a professora nos 
procurou, ela veio para fazer um trabaho sobre a estória de vida dele (diretor). E talvez 
ela poderia fazer uma animaçãozinha com as crianças. Então eu perguntei para ela: - 
“quanto você está disposta com isto, de você pessoa, não dinherio, mas trabalho?” E 
quando nós começamos a conversar eu identifiquei que ela veio com uma vontade de 
trabalhar. Então, pensei “Meu Deus, não tem professores de animação, não tem ninguém 
para ensinar animação.Vamos instrumentalizar essa pessoa que vai multiplicar por 
quantos cada ano, ela vai ter uma turma nova todo ano. Vamos trazer ela aqui para 
dentro, vamos colocar ela com o gerente de animação, e ele vai dar uma aula para ela. 
Ela vai acompanhar o processo de pintura, vai acompanhar a construção do movimento.” 
E a partir deste momento, a gente começou fazer uma instrumentação desta professora 
para replicar o modelo de animação na escola.  Então, em uma conversa com a 
professora, meio que a vivência daquele momento, identifiquei uma oportunidade. Eu sei 
que o mercado constrói muito por números, mas as vezes não são só eles. 
 
 

O gerente identificou também na dirigente a questão de priorizar várias coisas ao mesmo 

tempo. Ele relatou que esta característica é um diferencial e afirma que só conseguiu identificar 

isto nas mulheres: 

Também acho que, mas isso não é só dela, mas das mulheres em geral, elas tem mais 
habilidade de trabalhar com mais coisas ao mesmo tempo, ou seja, uma pauta mais 
diversificada. Elas conseguem distribuir melhor o trabalho e ter foco em cada coisa ao 
mesmo tempo, coisa que para a gente, para os meninos, é mais difícil. Embora a gente 
tente fazer isso, mas é mais fácil começar um trabalho e terminar. E ela também tem esra 
característica de conseguir coordenar varias coisas ao mesmo tempo, e isto é bom,  
porque da andamento em várias coisas e dependendo para que ela passar o trabalho, esta  
pessoa vai começar e terminar, e ela vai coordenar o trabalho. 
 
 

Assim, foram apresentadas as características de comunicação, extroversão, habilidade 

para relacionamento, sensibilidade, desenvolvimendo de relações baseadas em confiança, 

habilidade em passar uma tranquilidade as pessoas, a habilidade de coordenar várias coisas ao 

mesmo tempo, preocupação com as pessoas, assessibilidade, intuição, foco na prática. 
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4.2.3.2 Categoria de Análise C3.b – Estrutura social 

 

 Esta variável evidencia a sociedade em uma ordem social, em que homens e 

mulheres assumem determinadas posições, a mulher responsável pela família e educação dos 

filhos e o homem pelo sustento do lar. Percebeu-se que a dirigente tem este mesmo pensamento, 

sendo que a família deve ser sua prioridade, assumindo um papel reprodutivo na sociedade 

(C3.b.a), enquanto seu marido deve ser o provedor da família: 

Eu entendo que minha empresa um é a casa e as crianças, pelo menos por enquanto até 
eles estarem em uma idade que podem se virar mais. O meu marido tem uma 
responsabilidade maior com o trabalho, com sustento da casa   
 
 

Uma das justificativas para as desigualdades entre homens e mulheres na carreira 

(C3.b.c), é que as mulheres desviam seu foco para a família, deixando o trabalho em segundo 

plano, o que não ocorre com os homens. Este fato pode ser observado na declaração da dirigente: 

Eu fiquei fora, não totalmente, mas eu me desliguei um bom período da empresa por 
conta das crianças, foram duas gravidez, eu estava somente meio período. 

 
 

Por ter ficado parte do tempo afastada da empresa para cuidar das crianças, a dirigente 

ficou em dúvida se teria competência em assumir a responsabilidade em participar em feiras 

internacionais, estando em contato com consultores renomados, de acordo com a descrição da 

dirigente: 

Entrou no momento que eu comecei a sentir, será que tenho competência para isso? A 
gente se questiona, será que estou preparada?  Estou em casa com as crianças; é outro 
universo e não é, porque de certa forma eu assistia Discovery Kids todo dia, assistia 
Cartoon, e a gente acaba entrando muito neste universo, que é um universo paralelo ao 
que eu trabalho. 
 
 

Entretanto, a dirigente possui determinadas caraterísticas que a elegem como a pessoa 

mais indicada para o desenvolvimento de relacionamento com o mercado, sendo percebido este 
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fato pelo diretor. A dirigente teve que assumir um novo posicionamento dentro da organização 

nos últimos meses, tendo uma função de maior responsabilidade: 

E chegou um momento que gente sentou e conversou. Isto já vinha se delineando, onde 
eu não tinha mais como fugir desta responsabilidade. Meu trabalho voltado para a 
construção de relacionamento e marketing, contato com outros países, participar dos 
eventos.  
 
 

A dirigente ressalta a sua habilidade em relacionamento, lhe atribui uma vantagem para 

o fechamento de novos negócios: 

Ele (diretor) estava indo nos eventos, mas ele é muito técnico. Ele participou de três 
eventos e não conseguiu fechar nenhum negócio. Enquanto eu, no primerio evento que 
participei já fechei um negócio [...] observo cada stand, paro para conversar com as 
pessoas, tenho habilidade em me relacionar [...] ele brincou comigo e me disse que eu é 
que tenho que participar dos eventos, pois paro em todos os stands, converso com todo 
mundo, algo que ele não faz. 
 
  

O top manager é o diretor, pertuando assim a figura masculina no comando mais alto da 

organização, ou seja, uma divisão de trabalho em que os homens possuem cargos sueriores 

(C3.b.b). A dirigente mesmo assimindo uma maior responsabilidade dentro da organização nos 

últimos meses, participando de feiras internacionais que são muito importantes para o 

desenvolvimento dos projetos, sua função continua associada ao relaciomento/contatos com as 

pessoas. Geralmente, as mulheres assumem cargos de assistencialismo, cargos que envolvem 

cuidados/relacionamentos com as pessoas. Neste caso, a dirigente assumiu uma função que é 

favorecida por suas características, se destacando a habilidade de comunicação e a habilidade de 

se relacionar com outras pessoas, conforme relato da dirigente: 

  Então, percebeu-se que a dirigente mantém muito forte a questão de ser responsável 

pela educacação dos filhos, colocando a carreira em seguindo plano e assumindo um cargo que 
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envolve o cultivo de relacionamento com outras pessoas. É o tipo de cargo que a maioria das 

mulheres possuem, ficando o cargo de top manager para a figura masculina. 

4.2.3.3 Categoria de Análise C3.c - Relações de Poder 

 

As relações de poder doutrinam a mente e corpos das pessoas, tendo como característica 

a resistência, o saber e a individualidade (FOUCAULT, 1979). 

Em se tratando da resistência (C3.c.a), a dirigente relata que utiliza do bom como uma 

estratégia para derrubar algumas resistências que encontra por parte dos colaboradores: 

Um exemplo, temos um funcionário que sempre está bravo e diz que nada vai dar certo. 
Então, eu comecei a brincar com ele: -“você não pode dizer que não vai dar certo, pois o 
dia não acabou ainda”. Com o tempo, eu consegui quebrar a resistencia deste funcionário 
apenas brincando com ele e usando de muito humor. Porque, o humor quando ele é bem 
utilizado como estratégia (falando estrategicamente) este consegue quebrar a resistencia 
de outra pessoa, o modo de agir.  E a equipe, percebendo isto, também começou a 
brincar com ele, como uma forma de quebrar a resistência dele. 
 
 

Assim, a dirigente não utiliza de autoridade para derrubar uma resistência. A sua 

estratégia é utilizar do bom humor e brincar com as pessoas, e segundo a dirigente tem 

funcionado muito bem. Esta é uma característica que é ressaltada pelos estereótipos e papéis de 

gênero, do qual, definem a mulher como democrática e não autoritária. 

Em relação ao saber (C3.c.b), a dirigente ressalta que seu conhecimento na maior parte 

do tempo vem com a prática em vez da teoria: 

Eu prefiro aprender fazendo, mas às vezes quebro o nariz por causa disto. Por ter este 
jeito de testar e ver como funciona ou não funciona, de ir lá fazer as coisas, busco pouca 
leitura e devia ser mais.  É um ponto que eu preciso trabalhar mais, estudar mais e ter 
mais dados para dar mais segunça e trabalhar a estratégia como um todo, pois na maioria 
dos momentos eu vou no feeling. 
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Assim, a dirigente acredita que precisa estudar mais e buscar um maior conhecimento 

técnico e teórico, pois aprender somente fazendo não lhe proporciona conhecimento suficiente. 

De certo modo, isto às vezes lhe prejudica e contribui para que o diretor exerça uma maior 

relação de poder sobre ela, por acreditar que o seu conhecimento não é suficiente em 

determinadas situações. 

Eu acho que a gente tem que assumir que a partir de agora tu tens que tocar esses 
eventos, e eu olhei para ele e disse: -“posso falar o que eu achar, posso me movimentar 
sozinha” e ele me respondeu: -“pode, mas você tem que ler mais sobre algumas coisas”.  
 
 

Até então, o diretor repreendia a dirigente em relação ao que esta falava e como esta se 

movimentava, por acreditar que esta não tem conhecimento suficiente, sendo necessários mais 

estudos e leituras. Entretanto, percebendo o potencial (individualidade) da dirigente permitiu que 

esta tivesse uma maior liberdade para agir. 

A questão da individualidade (C3.c.c) determina a produção do poder e saber. A 

dirigente apresenta determinandas características (comunicação, habilidade em relacionamento, 

relações que despertam a confiança, entre outras), uma individualidade, que lhe atribuem uma 

maior responsabilidade, como a participação em eventos internacionais que são necessárias para 

divulgar a empresa e trazer novos projetos. 

Assim, a dirigente atribui sua participação mais efetiva na empresa pelo diretor 

visuzalizar que precisava dela para o desenvolvimento principalmente da área de comunicação e 

marketing: 

Eu percebi assim que ele tava tendo um olhar de gestor, porque ele é o diretor da 
empresa, sempre foi o sonho dele, e ele entedeu que em um determinando momento ele 
não poderia fazer sozinho, essa participação minha começou a ser mais efetida nessa 
parte de comunicação. 
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Então, a individualidade da dirigente, com suas habilidades e características lhe 

permitiram um maior poder e saber para desempenha uma atividade nuito importante dentro da 

organização. Assim, verificou-se que as relações de poder com o diretor, determinaram o seu 

papel dentro da organização. 

4.3 CATEGORIAS DE ANÁLISE VERSUS PROPOSIÇÕES TEÓRICAS 

Neste item passa-se a analisar as questões de pesquisas e as proposições estabelecidas na 

revisão da literatura 

Considerando a questão Q.1: Como o gênero feminino participa nas práticas e como 

estas orientam as atividades estratégicas nos diferentes níveis da organização?  

Foi estabelecida a seguinte proposição: P.1 – O gênero feminino participa das práticas 

de forma positiva destacando sua habilidade de comunicação (disponibilização de informações 

para orientação dos coloboraores); e as práticas orientam as atividades estratégicas por meio de 

comportamentos individuais, processos racionais e práticas sociais, seguindo o conceito de 

Jarzabkowski, Balogun, Seidl (2007). 

As evidências apontam que o gênero feminino participa das práticas de forma positiva, 

sendo destacada sua habilidade de comunicação. Esta habilidade permite que os colaboradores 

sejam orientados e conduzidos para o desenvolvimento das atividades de forma mais ágil. Todos 

entrevistados relataram esta habilidade como uma das características principais da dirigente, que 

desperta a confiança de todos os colaboradores. 
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Foi identificado ainda que a dirigente está mais ligada a interação e socialização na 

realização das atividades do que seguir procedimentos e processos estabelecidos. Ela possui um 

lado experimental e prático que acaba conduzindo os colaboradores na realização de novas 

atividades. O gerente relata que esta característica às vezes é positiva, trazendo um equilibrio 

para a empresa. Este lado prático também promoveram algumas atividades importantes para 

atingir os objetivos organizacionais, como por exemplo, o projeto escola. 

Em relação como as práticas orientam as atividades, de acordo com o conceito de 

práticas de Jarzabkowki (et al. 2007, p. 9),  que destaca que “estas fornecem o comportamento, o 

processo, cognição, recurso dicursivos e físicos, através da qual os múltiplos atores são capazes 

de interagir , a fim de socialmente realizar a atividade coletiva”. Neste estudo dividiu-se estas 

características apontadas por Jarzabkowski et al. (2007) em três grupos sendo responsáveis pelo 

desenvolvimento das atividades estratégias: (i) o comportamento individual, que envolve tudo 

que é característico do próprio indivíduo que está desenvolvendo a atividade, como sua 

experiência, conhecimento, forma particular de se comunicar, de se comportar, questões físicas; 

(ii) processos racionais, que envolvem os procedimentos, normas, as questões racionais; (iii) as 

práticas sociais, que envolvem a troca de experiência, interação entre os indíviduos, 

comportamentos habituais institucionalizados, recursos dicursivos. 

Na análise dos resultados constatou-se que as práticas que orientam as atividades (ações) 

estratégicas realmente se desenvolvem por meio dos comportamentos dos colaboradores (C1.a), 

com base nas cognições, experiência e formas particulares de linguagem e percepção do trabalho. 

Os próprios entrevistados relataram que a experiência e seu conhecimento é o principal fator para 

desenvolvimento de uma atividade. 
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Em relação aos processos racionais (C1.b), estes existem por meio do mapa estratégico 

operacional, de alguns procedimentos, fluxogramas encontrados pendurados nas paredes, livros 

de apoio, entretanto um dos entrevistados relatou que isto não está desenvolvido em todas as 

áreas. A Empresa vinha realizando um trabalho em que todas as atividades tivessem um 

procedimento formalizado, entretando, percebeu-se que isto engessava o processo, de modo que 

abortando este desenvolvimento. A dirigente descreveu que alguns procedimentos já foram 

excluidos, e estão caminhando para um ambiente mais flexivel e com maior autonomia dos 

colaboradores, permitindo assim apresentar mudanças mais rápidas e criativas. 

As práticas sociais (C1.c), a observação e a intereção e troca de experiências entre os 

colaboradores é um fator muito importante para o aprendizado e conhecimento de como devem 

ser executadas as atividades estratégicas. Esta observação das práticas e trabalhos anteriores, bem 

como a troca de experiência e interações entre os colaboradores, possibilitam que os mesmos 

conheçam o estilo da empresa, que conheçam as práticas habituais, ou seja, a maneira de se 

trabalhar, e seguem isto a risca por identificar como um fator primordial para o seu sucesso 

dentro da organização. Um exemplo, foi apresentado pelo processo de desenvolvimento das 

atividades descrito por um dos entrevistados. 

Na análise foi encontrado um novo agente, que para os entrevistados é fundamental para 

o desenvolvimento das atividades, que seriam os clientes (membro externo da organização). Os 

entrevistados atribuem isto ao fato de que o cliente mais do ninguém conhece o seus produtos e 

suas necessitadas. As informações dos clientes são importantes para o bom desenvolvimento do 

trabalho, estas dão a diretriz do que deve ser produzido. De acordo, com o gerente “o cliente 

melhor do que ninguém conhece o seu produto”, assim extrair as informações deste é 

fundamental para o bom desenvolvimentode um trabalho. 
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De acordo com as evidências encontradas (Quadro 8), a P.1 se confirma apontando 

como o gênero feminino particioa das práticas e apresenta os elementos responsáveis em orientar 

as atividades estratégicas, o comportamento individual dos colaboradores (C1.a) , as práticas 

sociais (C1.b) e os processos racionais (C1.c). Além disso, foi encontrado um novo elemento 

neste processo, o cliente (C1.d). Este define e decide como serão desenvolvidos os trabalhos. 

Então, todo o processo que orienta as atividades se dá por meio das interações dos múltiplos 

atores e dos comportamentos destes (JARZABKOWSKI, 2007), envolvendo atores internos e 

externos da organização. 

CATEGORIA DE 
ANÁLISE DESCRIÇÃO EVIDÊNCIAS ENCONTRADAS NA EMPRESA 

Participação do 
gênero Feminino 

 - Orientação e Condução para o desenvolvimento de 
atividades de maneira mais ágil: Habilidade de Comunicação 
da Dirigente                                                                                   
- Socialização na realização das atividades: preferência da 
dirigente pela prática e experimento                                                                 

    

C1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Práticas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C1.a Comportamentos Individuais 
- Utilização das experiências anteriores e cognições para 
realização das atividades                                                                         
- Influência dos atores organizacionais nas atividades 
C1.b Processos Racionais 
- Planejamento Estratégico Operacional com procedimentos 
para execução de algumas atividades 
- Fluxogramas pendurados na parede 
-Livros com descrição dos procedimentos 
- Reuniões Periódicas (antes do início dos projetos e após 
participação em feiras)                                                                      
C1.c Práticas Sociais 
- Os colaboradores realizam as mesmas práticas e fazem 
trabalhos parecidos com os trabalhos anteriores 
- Os colaboradores sentam um do lado do outro, observando os 
trabalhos dos colegas 
- Troca de informações e interações entre a equipe que está 
desenvolvendo os projetos, de maneira informal, sendo que os 
colaboradores vão conversar com os membros da equipe a todo 
instante.                                                                                               
C1.d  Clientes (Membros Externos ) 
- Ebaloração de informações para o desenvolvimento do 
trabalho 
- Definição se o trabalho está pronto ou precisa ser melhorado 

Quadro 8 – Evidências da Categoria de Análise Práticas 
Fonte: Dados da Empresa 
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Considerando a Q.2: Como o gênero feminino participa na práxis e como esta ocorre 

nos diferentes níveis da organização?  

Foi estabelecido que: P.2 O gênero feminino participa na práxis de forma positiva por 

dar abetura aos colaboradores ao desenvolvimento das atividades organizacionais; e a práxis 

ocorre a partir das estratégias deliberadas e emergentes, sendo uma consequência do processo de 

formação da estratégia, seguindo o conceito de atividade estratégica socialmente realizada no dia-

a-dia da organização (JAZARBKOWSKI et al., 2007).  

Foi identificada uma participação positiva do gênero feminino para com a práxis no 

sentido desta transmitir uma tranquilidade e confiança para os colaboradores. Segundo um dos 

entrevistados, que garante que se sente mais preparado e confiante para desenvolver seu trabalho 

pelo fato da dirigente possuir características como, a seriedade, simplicidade, comunicação 

transmitindo confiança e auxiliando assim no seu trabalho.  

Veririfou-se também que a dirigente abre espaço a participação dos colaboradores. Os 

entrevistados relatam que ela é uma pessoa muito aberta, que se sentem a vontade e disinibidos 

em expor suas opiniões, e até mesmo em relação a seus problemas pessoais.  Mas não foi possível 

identificar se esta abertura tem influencia somente da dirigente. Um dos entrevistados também 

percebe esta abertura à participação no diretor, e até comentou que acredita que isto já seja uma 

cultura da organização, mas que de certo modo, visualiza uma influencia da dirigente.   

A dirigente destacou sua hablidade de identificar oportunidades como fator positivo para 

o desenvolvimento da práxis. Esta habilidade lhe permite promover atividades organizacionais 
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importantes para o alcance dos objetivos organizacionais, promovendo a participação dos 

colaboradores nestas atividades. 

Foi identificado também um fator negativo para com as atividades, o gerente relata que a 

dirigente solicita tarefas de últimas horas que levam certo tempo e acabam atrasando as 

atividades organizacionais programadas. Entretanto, o gerente acredita que o fato dela trabalhar 

com novos projetos acabam surgindo estas tarefas de última hora.  

Em relação como ocorre a práxis nos diferentes níveis da organização, a partir das 

evidências encontradas na análise da variável práxis foi verificado que as ações e atividades 

estratégicas possuem o objetivo de atender uma estratégia previamente formalizada, sendo 

definida como estratégia deliberada (MINTZBERG, 1918). Assim, estas estão ligadas a variável 

racionalização que, de acordo com Miller, Wilson, Hickson (2004) fornece a ordem e 

continuidade da estratégia.  

Na Empresa, a racionalização é evidenciada no planejamento estratégico, que foi 

desenvolvido com os diretores, dois gerentes e duas pessoas do operacional, formulando um 

mapa estratégico operacional (relacionado as atividades do dia-a-dia) e um mapa estratégico 

coorporativo (relacionado ao futuro da empresa) que a empresa vem seguindo.  

As estratégias formais dão um direcionamento e possibilitam o desenvolvimento das 

ações e atividades necessárias para o desenvolvimento desta. Um expemplo, foi uma das 

estrátegias que a empresa apresentou em um relatório (oferecer às crianças conteúdos divertidos 

que contribuam para seu crescimento intelectual e social). Assim, com base nesta estratégia 

foram desenvolvidas atividades (ações) estratégicas, tais como, pesquisas com os pais, 

contratação de uma pedagoga. Deste modo, a Empresa está desenvolvendo melhores conteúdos 
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para o público infantil, e assim, colocando em prática a estratégia previamente formulada. Então, 

a estratégia formal delineia as atividades e ações estratégicas a serem desenvolvidas. Desta 

forma, se confirma a P.2 quando destaca que a práxis é desenvolvida a partir de estratégias 

deliberadas (C2.a). 

As ações estratégicas ocorrem com a participação e influência das pessoas, realizando 

assim atividades ou algo diferente que não havia sido planejado previamente, resultando na 

estratégia emergente (MINTZBERG, 1978).  

Este processo ecompreende a variável participação que, de acordo com Lavarda e Canet-

Giner (2009), a estratégia também deve emergir das iniciativas estratégicas, com os trabalhos de 

grupo.  

Voltando para o exemplo anterior, em que a empresa tinha que atingir uma estratégia 

que é oferecer às crianças conteúdos divertidos que contribuam para seu crescimento intelectual e 

social, além das atividades citadas anteriormente, a empresa também desenvolveu uma parceria 

com uma escola. Entretanto, isto não foi planejado, acabou acontecendo por acaso, conforme 

descrito pela dirigente.  

Assim, percebeu-se que algumas atividades estratégias da Empresa foram desenvolvidas 

também a partir de idéias, insights do momento, tendo a participação das pessoas nestas 

atividades. Em uma conversa da dirigente com uma professora surgiu a idéia do Projeto Escola, 

assim se desenvolveu uma atividade que vem de encontro a estratégia da empresa, ou seja, com 

um insight se delineou uma atividade que não foi previamente formulada, sendo desenvolvida por 

uma estratégia emergente (C2.b). 
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Com base nas evidências encontradas (Quadro 9), a P.2 se confirmou apresentand oa 

participação do gênero feminino e como as atividades e ações da empresa são uma consequência 

do processo de formação da estratégia, sendo desenvoldidas a partir das estratégias deliberadas 

(C2.a) e estratégias emergentes (C2.b), sendo que as variáveis racionalização (C2.a.a), visão 

(C2.a.b), participação (C2.b.a) e flexibilidade (C2.b.b) são fundamentais para o desenvolvimento 

destas atividades. Por meio destas variáveis, a empresa tem um direciomento, um rumo 

(racionalização, visão), abertura para o envolvimento dos atores organizacionais no processo de 

construção da práxis, sendo que estes podem contribuir com seu conhecimento e experiência para 

um melhor desenvolvimento das atividades estratégicas (participação, flexibilidade). 

CATEGORIA 
DE ANÁLISE DESCRIÇÃO EVIDÊNCIAS ENCONTRADAS NA EMPR ESA 

C2 
 

 

 

 

 

 

 

Participação do 
Gênero Femino 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pontos Positivos: 
- Por apresentar determinadas características (seriedade, simplicidade, 
comunicativa) a dirigente transmite confiança para execução das 
atividades                                                                                                       
- Incentivo e abetura a participação dos Colaboradores nas atividades 
- Habilidade em identificar novas oportunidades promovendo atividades 
importantes para o alcance dos objetivos organizacionais com a 
participação dos colaboradores 
Ponto negativo: 
 solicitar tarefas de última hora que atrasam as atividades organizacionais 
programadas 

  

Práxis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

C2.a Estratégias Deliberadas Planejamento estratégico formal 
Estabelecimento de objetivos, visão e missão 
Tomada de Decisão na alta direção 
Controles formais 
C2.a.a Racionalização 
Relatório com estratégias da organização (anexo A) 
C2.a.b Visão 
Visão da organização divulgada no site e em uma placa pendurada em 
uma parede da empresa                                                                                                
C2.b Estratégias Emergentes 
Atividades desenvolvidas sem planejamento prévio, como o projeto escola 
C2.b.a Participação 
Contribuição e influência no desenvolvimento de atividades 
C2.b.b Flexibilidade 
Autonomia no desenvolvimento de atividades 

Quadro 9 – Evidências da Categoria de Análise Práxis 
Fonte: Dados da Pesquisa 
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Considerando a questão Q.3: Como o gênero feminino participa na strategizing em uma 

organização de produção de conteúdo?  

Formulou-se a proposição: P.3 Os praticantes do gênero feninino são caracterizados por 

padrões de comportamentos criados por esteriótipos, papéis de gênero, pela socialização e 

relações de poder na organização.  Mais especificamente: 

P.3a: Os esteriótipos e papéis de gênero atribuem as características e habilidades ao 

gênero feminino, tais como: comunicação, emoção, intuição, democracia (incentivo a 

participação), consenso, relacionamentos (relações baseadas em respeito e confiança), atenção 

voltada às necessidades dos outros, habilidade em coordenar várias coisas ao mesmo tempo, 

negociação, entre outros (BEM, 1974; HELGENSEN, 1990; STANFORD; OATES; FLORES, 

1995; RIGG; SPARROW, 1999). 

Os esteriótipos mostram as características do biológico e determina como o gênero 

feminino dever agir (RUDMAN; GLICK, 2001; EAGLY; KARAU, 2002), assim quase todas 

características relatadas na proposição (P.3.a) foram identificadas na dirigente, por meio de sua 

própria descrição ou pelos relatos dos entrevistados.  

Entre as características comportamentais estão:  

a) comunicação: a dirigente possui grande habilidade em se comunicar e se expressar, 

tanto que os entrevistados relataram esta característica como essencial para o 

desenvolvimento das atividades. Por passar todas as informações necessárias com 

grande transparência, os colaboradores sabem o que fazer, e assim, o 

desenvolvimento das atividades fluem melhor; 
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b) emoção: a sensibilidade é uma característica marcante da dirigente, de modo que os 

colaboradores preferem conversar com ela quando possuem algum problema de 

caráter profissional e pessoal; 

c) intuição: a dirigente atribui a sua intuição para identificar oportunidades e também 

para dar tranquilidade para uma tomada de decisão; 

d) relacionamento (relações basedas em respeito de confiaça): um dos pontos fortes da 

dirigente, pois ela gosta de se relacionar com as pessoas, e com seu jeito de ser, 

envolvendo as outras características descritas anteriormente, esta desenvolve 

relações basedas em respeito e confiança. A dirigente transmite confiança e 

tranquilidade aos colaboradores, sendo esta característica apontada por um dos 

entrevistados por influenciar o melhor desenvolvimento das atividades; 

e) atenção voltada às necessidades dos outros: a dirigente possui grande preocupação 

com os colaboradores, sendo também um dos fatores para estes procurarem a ela 

para contar seus problemas. De certa forma, por ela conversar com as pessoas, estas 

se sentem mais amparadas, e assim desenvolvem melhor suas atividades; 

f) habilidade em coordenar várias coisas ao mesmo tempo: esta atribuição que foi 

relatada pelo gerente como uma característica única da mulher, permite que a 

dirigente coordene várias coisas ao mesmo tempo, influenciando assim em um 

melhor desenvolvimento das atividades. 

Foram relatadas também a dirigente as características que apresentam-se como 

relevantes e não constam na proposição P.3a: (i) o bom humor, sendo que a dirigente descreve 
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esta característica como uma estratégia de sua parte para derrubar as resistências dos 

colaboradores, sendo uma forma de relação de poder, mas não impondo nada, apenas com uma 

brincadeira o colaborador acaba desarmando sua resistência; (ii) o lado experimental, que foi 

descrito pelo gerente, e pela própria dirigente, como uma característica que dá equilíbrio, pois o 

diretor e o gerente são muitos técnicos, e este seu lado prático acaba instigando os dois.  

Assim, a dirigente foi identificada pelo esteriótipo do gênero feminino, que define 

determinadas características a maioria das mulheres. Em decorrência destas características a 

dirigente assumiu o “papel de tranqüilizar e dar confiança”: ao diretor, auxiliando assim em uma 

tomada de decisão mais acertiva; aos colaboradores, permitindo que os desenvolvimentos das 

atividades fluíssem melhor. Além disso, pelo fato da dirigente fornecer as informações 

necessárias de forma clara, consegue transmitir aos colaboradores os objetivos organizacionais, 

permitindo assim que estes objetivos sejam alcançados por meio do desenvolvimentodas 

atividades.  

Então, a dirigente assume o “papel social de tranquilizar, dar confirança e fornecer as 

informações necessárias” auxiliando em uma tomada de decisão mais acertiva e participando no 

desenvolvimento de melhores atividades. O papel social é denifido como as expectativas sobre o 

que é um comportamento adequado para cada gênero (HOLT; ELLIS, 1998). 

Assim, a P.3a se confirmou, apresentando a dirigente caracterizada pelo esteriótipo do 

gênero feminino, assumindo um papel social em que seu comportamento e características são 

vistos como adequandos para o gênero feminino. 

P.3b: A estrutura social atribui ao gênero feminino o papel reprodutivo na espécie 

humana (a maioria das mulheres desviam o foco da carreira para família) e uma divisão do 



127 

trabalho em ordem social (as mulheres em geral assumem cargos secundários e de menor 

remuneração) (CALÁS; SMIRCHICH, 1998). Então, a estrutura social imposta influência nas 

oportunidades proprocionadas as mulheres em relação ao trabalho e família (CORRIGALL; 

KONRAD, 2006). 

Após análise dos dados, foi constatado que a dirigente colocou a carreia em seguindo 

plano, tendo a opinião de que ela é que deve ser responsável pela educação das crianças, e seu 

marido deve assumir o papel de provedor do lar.  

Então, a dirigente desviou o foco da carreira para a família, ficando afastada da empresa 

por um longo período. Assim, verificou-se que a divisão do trabalho da Empresa está em uma 

ordem social muito comum em nossa sociedade, ou seja, o cargo de top manager ficou para a 

figura masculina, e a dirigente assume um cargo secundário relacionado ao cultivo de 

relacionamentos ou atendimento as pessoas (cargo comercial e marketing).  

Então a P.3b se confirmou apresentando uma estrutura social materializada, gerando a 

dicotomização na esfera familiar e no trabalho. Este, podendo ser associado, ao fator que ainda 

determina a posição que o gênero feminino assume na sociedade, como reprodutora da espécie 

humana, desviando seu foto da carreira e assumindo cargos secundários. A estrutura social é 

sustentada pela socialização, que são as práticas que determinam a construção social do gênero 

feminino (BOURDIEU, 1999) constuindo assim as diferenças entre os sexos (EAGLY; KARAU, 

2002). 

P.3c: As relações de poder configuram as relações sociais, de modo, que as relações de 

poder no âmbito da família e do trabalho podem resultar em alterações de padrões de 

comportamento em relação ao gênero, seguindo a definição de Cappelle et al. (2004). 
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A dirigente assumia um papel secundário na empresa, praticamente estava afastada da 

empresa para cuidar da família, que é a sua prioridade. Entretando, o diretor atribuiu 

responsabilidades a dirigente, informando que lhe daria uma maior liberdade para se movimentar 

sozina, mas esta teria que estudar um pouco mais. O diretor identificou características essenciais 

na dirigente para que esta assumisse a áera comercial, características que são definidas pelo 

esteriótipo feminino (comunicação, relacionamento, etc). O diretor mantém uma relação de poder 

com a dirigente que está se modificando, pois ele está permitindo que a dirigente tenha uma 

maior autonomia na execução de suas novas atidades e tenha uma oportunidade de crescimento 

dentro da empresa, assumindo maiores responsabilidades.  

Então, a relação de poder que o diretor exerce sobre a dirigente reconfigurou as relações 

sociais, de modo que a dirigente vai assumir outra posição em relação ao trabalho, lhe ampliando 

as oportunidades de crescimento dentro da empresa. As relações de poder são o conjunto de 

práticas e discrusos que disciplina a mente e o copro das pessoas (FOUCAULT, 1979).  

Estas oportunidades foram abertas em decorrencia da individualidade da dirigente, por 

esta apresentar determinadas características e habilidades que a definem como ideal para aquela 

função, mesmo que não possuia conhecimentos técnicos. Assim, a individualidade proporcionou 

a dirigente um maior poder e o conhecimento necessário para desenvolvimento de uma 

determinada atividade, que seria a participação em feiras internacionais. 

Mesmo assim, a dirigente ressalta que o conhecimento técnico e teórico é fundamental, 

havendo a necessidade de estudar, pesquisar e ler mais. Este conhecimento vai lhe proporcionar 

uma maior segurança para trabalhar a estratégia como um todo, e consequentemente está exercer 

um maior poder sobre as pessoas, pois não existe poder sem o saber. 
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Assim, a P.3c se confirma, realmente apresentando as relações de poder  estão 

associadas a configuração das relações sociais, assim  o papel social que a dirigente começou a 

exercer, vai lhe proporcionar maior liberdade e a oportunidade de desenvolver sua carreira. 

CATEGORIA DE 
ANÁLISE DESCRIÇÃO EVIDÊNCIAS ENCONTRADAS NA EMPRESA  

C3 Praticantes 
 
C3.a Esteriótipos e Papéis de Gênero 

   

Apresentadas as principais características comportamentais da dirigente: 
habilidade para comunicação, emoçao, intuição, relacionamento (relações 
baseadas em respeito e confiança), atenção voltada as necessidades dos 
outros, habilidade em coordenar várias coisas ao mesmo tempo.  
 
 

    C3.b Estruturas Sociais 
    A dirigente assume papel reprodutivo, cuidar da família 
    Afastamento da empresa, dando prioridade a família 
    Cargos secundários dos homens 

    
Cargos relacionados ao atendimento/relacionamento com pessoas 
 

      
    C3.c Relações de Poder 

    

Assumindo uma função de maior responsabilidade, com uma 
oportunidade de crescimento dentro da empresa em decorrencia da 
relação de poder com o diretor 

      
Quadro 10 – Evidências da Categoria de Análise Praticantes 
Fonte: Dados da Pesquisa 
 
 

Então, com base em todas evidências encontradas (Quadro 10), a P.3 se confirmou 

apresentando a dirigente caracterizada por padrões de comportamentos criados por esteriótipos, 

papéis de gênero, pela estrutura social e relações de poder na organização. 

Por fim, as questões de investigação foram respondidas (Quadro 11) com base nas 

evidências encontradas na organização, sendo confirmadas todas as proposições estabelecidas 

previamente. 

Asim, permitiu-se responder a: Q.Geral Como o gênero feminino participa na 

strategizing em uma organização de produção de conteúdo?  
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 Em resposta a Q.Geral, o gênero feminino participa da strategizing por 

disponibilizar as informações necessárias para um melhor desenvolvimento da estratégia 

colocada em prática. Além disso,  assume um papel social dentro da organização que proporciona 

tranquilidade e confiança: (i) aos colaboradores, refletindo assim em um melhor desempenho 

destes; (ii) ao diretor, por dar tranquilidade e suporte para uma tomada de decisão mais acertiva, 

chegando-se assim ao objetivo deste estudo. 

CATEGORIA DE 
ANÁLISE QUESTÃO PROPOSIÇÃO RESPOSTA 

C1 Q1 P1 Confirmada 
C2 Q2 P2 Confirmada 
C3 Q3 P3 Confirmada 

C3.a Q3 P3a Confirmada 
C3.b Q3 P3b Confirmada 
C3.c Q3 P3c Confirmada 

Quadro 11 – Questões investigações X Proposições 
Fonte: Dados da Pesquisa 
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5 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

O objetivo desta pesquisa foi analisar como o gênero feminino participa na strategizing. 

Para atingir este objetivo desenvolveu-se um estudo de caso único em uma organização de 

produção de conteúdo. Procurou-se evidenciar o desenvolvimento da strategizing por meio das 

categorias de análise: práticas e práxis, nos diferentes níveis da organização, e da categoria 

praticante, caracterizando o gênero feminino que participa da strategizing. 

A organização objeto de estudo foi caracterizada como uma empresa de pequeno porte; 

tendo entre os principais dirigentes um homem e uma mulher; possui um total de 15 funcionários; 

com uma administração tradicional, utilizando-se da metodologia Balance Score Card na gestão 

da mesma; A empresa está em uma fase de transição voltando-se para uma administração de 

metas flexíveis e redes de equipes auto-gerenciadas.   

Assim, foram estabelecidos três objetivos específicos. O primeiro objetivo específico 

possibilitou analisar como o gênero feminino participa das práticas, sendo destacada sua 

habilidade de comunicação que permite que os colaboradores sejam orientados e conduzidos no 

desenvolvimento das atividades, podendo assim melhor desenvolver as atividades e de maneira 

mais ágil. Foi destacado também seu lado experimental e prático, que promove a interação e 

socialização na realização das atividades, distanciando dos processos e procedimentos pré-

estabelecidos. Esta habilidade foi associada ao equilibrio da empresa e promove atividades 

importantes para o alcance dos objetivos organizacionais. 

 Este objetivo também permitiu analisar como as práticas orientam as atividades 

estratégicas, evidenciando os comportamentos individuais (experiências e cognições dos 
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colaboradores), os processos racionais (expressos no planejamento estratégico, relatórios, 

fluxogramas, livros e reuniões), as práticas sociais (as práticas e trabalhos que tornam-se 

habituais por serem observados ou replicados pelo grupo), e os clientes (que dão o 

direcionamento para realização do trabalho por conhecer melhor o seu produto). 

O segundo objetivo específico permitiu verificar como o gênero feminino participa na 

práxis;  verificou-se que o gênero feminino participa de forma positiva por transmitir confiança, 

auxiliando nas atividades organizacionais; por dar abertura e espaço a participação dos 

colobaradores na execução das tarefas; e por possuir uma habilidade em identificar oportunidades 

que promovem ações organizacionais importantes para o alcance dos objetivos da empresa com a 

participação dos colaboradores. Foi também identificado um ponto negativo, onde o gênero 

feminino solicita tarefas de última hora que levam certo tempo atrasando algumas tarefas que 

haviam sido programadas. 

 Este objetivo possibilitou também verificar como a práxis ocorre nos diferentes níveis 

da organização, e percebeu-se que esta é desenvolvida a partir das: (i) estratégias deliberadas, 

sendo que todas atividades estratégicas (práxis) são desenvolvidas para alcancar as estratégias 

formais, apresentando neste processo estratégico as variáveis racionalização e visão; (ii) e a partir 

das estratégias emergentes, que são as atividades estratégicas desenvolvidas sem um 

planejamento prévio, com base em uma participação uma ou situação do momento, tendo como 

variáveis a participação e flexibilidade.  

Assim, as práxis (atividades estratégicas) para serem melhor desenvolvidas necessitam 

que as variáveis racionalização e visão estejam estabelecidas e claras (para que os colaboradores 

possam conhecê-las e trabalhar no alcance destas), e que as variáveis participação e flexibilidade 



133 

estejam bem desenvolvidas no processo estratégico (permitindo que todos atores participem e 

estejam engajados no alcance dos objetivos organizacionais). 

O terceiro objetivo específico permitiu caracterizar a praticante do gênero feminino que 

participa da strategizing na Empresa Alfa, para isto foram verificadas as variáveis do gênero 

feminino (estereótipos e papéis de gênero, estrutura social e relações de poder). 

Em relação ao esteriótipos e papéis de gênero percebeu-se que a praticante do gênero 

feminino apresenta as características comportamentais evidenciadas por estas variáveis, como: a 

comunicação, sensibilidade,  intuição, relacionamento (relações basedas em respeito de confiaça), 

atenção voltada às necessidades dos outros, habilidade em coordenar várias coisas ao mesmo 

tempo, entre outros.  

A estrutura social evidencia o papel do gênero feminino como reprodutora da espécie 

humana, colocando a carreira em segundo plano e assumindo cargo secundário, sendo o cargo top 

manager ocupado por uma figura masculina.  

As relações de poder, bem como as questões de resistência, saber e individualidade 

configuram a posição da mulher dentro da organização, e ocorrendo uma reconfiguração nestas 

relações de poder, as relações e posições sociais envolvendo o gênero feminino também serão 

reconfiguradas. 

Por fim, respondendo ao objetivo principal da pesquisa, o gênero feminino participa da 

strategizing por disponibilizar as informações necessárias para um melhor desenvolvimento das 

atividades estratégicas, assumindo um papel social dentro da organização que proporciona 
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segurança e confiança, aos colaboradores (refletindo assim em um melhor desempenho destes) e  

ao diretor (por dar tranquilidade e suporte para uma tomada de decisão mais acertiva). 

As limitações relacionadas com a pesquisa referem-se ao universo teórico no campo da 

estratégia e das questões de gênero, as quais têm uma tendência para o infinito, especialmente 

com o crescente número de publicações, trazendo mais dificuldades que facilidades na hora de se 

verificar o que existe de realmente sério e importante para este campo de estudo, caracterizando 

um dos principais entraves à investigação. 

Este estudo apresenta também algumas limitações em termos metodológicos como, por 

exemplo, o fator tempo traduzido no reduzido número de entrevistas e no escasso período de 

observação direta dentro da organização. Além disso, o fato de ter se realizado um estudo de caso 

único não propiciou a comparação de dados entre diferentes organizações. 

Por não ser possível identificar se as características comportamentais da dirigente são 

características de personalidade ou de gênero, esta também se apresenta como uma limitação 

deste estudo. 

Assim, as linhas de investigação futuras a partir do exposto neste trabalho são, em 

primeiro lugar, refinar e melhorar o marco teórico proposto, aprofundando na integração das 

teorias utilizadas. Em segundo lugar, estabelecer novas proposições refutáveis e contrastar 

empiricamente as questões mais importantes, como as que fizemos referência, aprofundando na 

relação entre a estratégia como prática e o papel do gênero feminino no processo de 

implementação da estratégia, inicialmente através de estudos qualitativos e posteriormente 

através de uma investigação quantitativa, implicando a um número maior de empresas na 

amostra. 
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Outra futura linha de investigação seria a de fazer um estudo longitudinal para analisar a 

evolução do processo de formação e implementação de estratégias na prática pelo gênero 

feminino e outra pelo gênero masculino e fazer um comparativo dos resultados.  

Sugere-se ainda como futura linha de pesquisa a questão da gestão participativa versus 

strategizing, apresentando a diferença conceitual destas teorias que aparentemente se apresentam 

tão próxima e possam ser entendidas como a mesma teoria, sendo somente tituladas de forma 

diferente. 

Verifica-se ainda, de acordo com os estudos revisados neste trabalho, que é necesario 

relacionar as variáveis de estratégia como prática e as variáveis de gênero com variáveis de 

resultados financeiros da organização (HART e BANBURY, 1994). 

Finalmente, esperamos que os resultados empíricos e as sugestões apresentadas neste 

trabalho sirvam de estímulo para outras pesquisas teóricas e empíricas e possam contribuir para 

ampliar a visão de alunos, pesquisadores, e empresários na compreensão da importância de se ter 

claro o papel do gênero feminino na prática estratégica, na tomada de decisões e como tudo se 

relaciona na prática das organizações. 
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APÊNDICE A - FORMULÁRIO DE PESQUISA 

ENTREVISTA - O ESTUDO DO GÊNERO NA ESTRATÉGIA COMO PRÁTICA 

INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

As informações seguintes são necessárias para o desenvolvimento da dissertação sobre o estudo do gênero e sua influência 

na construção das práticas estratégicas, dentro do Programa de Pós-gradução em Administração da Universidade Regional de 

Blumenau (FURB). 

Para o estudo em questão 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 

Nivel 
hierárquico 

Nº orden Cargo ou função 

(1) Gerente Comercial (Dirigente) 
1, 2, 3, 4 

Direção  
e 

coordenação  
(2) Gerente de Produção  

5 e 6 Técnico 
(3) 
(4) 

Design 
Animação 

 

1. Características gerais da Organização (1): 

� Informação Geral:  

� Nome.............................................................................................  

� Nº empregados................................................................................... 

� Estrutura de propriedade.................................................................... 

� Organograma da Organização......................................................... 

� Caracterização:  

� Estrutura organizacional.................................................................... 

� Evolução histórica da organização.............................................. 

� Estilo de direção............................................................................. 

2. Processo de formação da estratégia (1, 2, 3, 4):  

(Processo de decisões estratégicas) durante os últimos 5 anos: 

� Como são determinados os processos de decisões estratégicas?  

� Emanan do chefe: __________________ 

� Emanan dos níveis hierárquicos (reuniões):  __________________ 

� Emanan do funcionários (é participativa)_______________ 
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� 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)? 

� Alta direção (proprietários) ______________________ 

� Pessoal de apoio formado por planejadores, analistas e técnicos ____________________ 

� O coletivo de trabalhadores profissionais qualificados __________________ 

� Profissionais que trabalham na prestação de serviços_____________________ 

� Grupos de poder existentes na organização, distintos da alta direção (médios gerentes, 

funcionários)___________________ 

� A legislação vigente, que restringe o âmbito de atuação da organização_____________________ 

 

 3. Formalização (1, 2, 3, 4): 
 

� Como é o nível de formalização dos procedimentos, como estão especificados e  estabelecidos? Os objetivos vêm 

determinados em planos formais? Atas, normas, estatuto, regimento, plano, programas, projetos. 

________________________________________________________________________ 

 
4 Centralização (1, 2, 3, 4): 
 

� Como é o nível de centralização, como são tomadas as decisões sobre: 

� As estratégias e os mercados nos quais está inserida a organização?  

� As estratégias da empresa relacionadas com a alocação de recursos (físicos e financeiros?  

� As políticas de pessoal (captação, seleção, formação, avaliação e remuneração)?  

� 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?  

� A resolução dos problemas nos níveis médios e inferior?  

� As características e a qualidade dos bens e/ou serviços?  

� Qual é o nível hierárquico responsável por cada uma destas decisões? Até que nível se descentraliza?  

� Averiguar como são os níveis de centralização e formalização das atividades (se são níveis altos, médios ou baixos). 

 

5 Políticas de recursos humanos (1): 

� Como as formas de direção da organização e suas políticas de recursos humanos compartem os valores e 

objetivos, como é o ambiente de trabalho para eles? 

� Como a organização considera o nível de compromisso de seus diretores? 

� Como ocorre a divulgação dos valores, crenças e normas da organização? Como se produz esta divulgação?  

� Como a organização valoriza o nível de compromisso de todos seus empregados? 

� Pelas características do sector e dos “produtos/serviços” que elabora a organização, como se desenvolve a formação e o 

treinamento do pessoal da empresa? (interna/externa, específica/geral...) 

 
6. Questões sobre o planejamento estratégico da organização (1, 2): 

- Como foi realizado o diagnóstico (análise interna + análise externa)?____________ 

________________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

- O planejamento se revisa com que periodicidade? 

________________________________________________________________________ 

- Quem participa deste processo? Qual o grau de participação? 

________________________________________________________________________ 

- Que técnicas foram usadas no seu desenvolvimento? Como se obteve a informação? Quanto tempo durou este processo? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

- Em que medida a análise está defasada devido a lentidão dos processos burocráticos característicos da organização? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

7. Qual a participação do gênero feminino nas questões mencionadas nos itens 2, 3, 4, 5, e 6? (1, 2, 3, 4) 

________________________________________________________________________ 

 

8. Como a estratégia da organização é colocada em prática? (1, 2, 3, 4)  

Caracterizar as normas, procedimentos, tradições, cultura, cognições dos funcionários 

(Práticas)___________________________________________________________________ 

Caracterizar atividades práticas que são caracterizadas por auxiliar no atendimento e consecução da estratégia, fazem a estratégia 

acontecer (Práxis) ____________________________________________________________ 

Caracterizar os praticantes no fazer da estratégia ____________________________________ 

Caracterizar a inter-relaçao entre a prática, práxis e praticantes__________________________ 

A inter-relação entre a pratica, práxis 

 e praticantes evidenciam a prática social___________________________________________________________________ 

 

9. Descreva as características comportamentais do gênero feminino na construção da estratégia como prática 

(esteriótipos)? (1, 2, 3, 4) 

___________________________________________________________________________ 

 

10. Descreva como o comportamento  do gênero feminino influência na construção da estratégia como prática (papéis 

sociais)? (1, 2, 3, 4) 

________________________________________________________________________ 

   

11. Descreva como são os hábitos do Gênero feminino em relação a construção da prática estratégica (socialização)? (1, 2, 

3, 4) 

_________________________________________________________________________ 

 

12. Descreva como são as práticas e discursos baseados em relações de poder dentro do grupo que determinam as práticas 

estratégicas (relações de poder)? (1) 

________________________________________________________________________
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ANEXO A – ESTRATÉGIAS EMPRESA ALFA 
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