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Resumo: O campo de estudo da estratégia, bem como seu entendimento e aplicabilidade apresenta
diversas perspectivas, provenientes da característica multifacetada e interdisciplinar da área. Nesse
contexto, o potencial de desenvolvimento do campo se constitui de forma complexa no que se refere
ao ordenamento, entendimento e concordância de conceitos nas pesquisas em estratégia, portanto, o
objetivo deste artigo é propor uma discussão sobre as diversidades de concepções a respeito do
processo estratégico, sua definição e pressupostos norteadores, estabelecendo de forma clara as
divergências e concordâncias entre as perspectivas da visão processual – aqui representada pelos
estudos de Henry Minztberg – e da perspectiva da estratégia como prática. Por um lado, a visão
processual, sintetizada e consolidada por Mintzberg, pressupõe a ontologia do processo decorrente da
agência individual, e por outro lado a estratégia como prática que reitera que o processo está imerso
nas regularidades e padrões de comportamento, sendo ongoing. (JARZABKOWSKI, 2005;
WHITTINGTON, 2006; JARZABKOWSKI, BALOGUN, SEIDL, 2007; VAARA, WHITTINGTON,
2012). À vista disso, o presente ensaio teórico ao estabelecer as divergências e inter-relações das
perspectivas, se propõe contribuir para esclarecimento e enriquecimento a cerca da visão do processo
estratégico, e como este é compreendido e apreendido, e assim, ampliar o entendimento sobre este
paradigma nos estudos na área da estratégia organizacional.
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The process vision of strategy and strategy as practice: Deviations
and inter-relations on the focus of process
Abstract
The field of study of strategic management, as well as its understanding and applicability presents a
great range of perspectives, result of its multifaceted and interdisciplinary characteristics. In this
context, the field of inquiry in strategic and further its development potential settle as complex in
concerns of ordering, comprehension and agreement about the concepts used in strategic inquiry, this
way, our paper tries to propose a discussion about the diversity of perspectives which focus on the
strategic process, your definition, predominant assumptions, setting out the deviations and the
concordances between the tradition process perspective – represented here by the studies of Henry
Mintzberg – and the perspective of strategy as practice. In one way, the tradition process perspective,
synthesized and consolidated by Mintzberg, assumes a process ontology decomposed by the individual

agency, and in another way the perspective of strategy as practice reiterates that the process is
immersed in regularities and patterns of behaviors, being something ongoing (JARZABKOWSKI,
2005; WHITTINGTON, 2006; JARZABKOWSKI, BALOGUN, SEIDL, 2007; VAARA,
WHITTINGTON, 2012). Therefore, the present theoretical essay, while establishing the deviations
and the concordances of the perspectives, propose to contribute with an enlightenment and enrichment
about what is known of strategic process, and further how it is understood and apreehened. Thus,
broaden the understand of this paradigm in strategic organizational studies.
Key-words: Strategic process, Strategy as practice, process vision.

1 Introdução
A estratégia enquanto campo de estudo se assenta como um campo de estudos bastante
diversificado resultado da característica multifacetada e interdisciplinar do tema, e, portanto,
no que se refere a perspectivas para seu entendimento e aplicabilidade, a área de estratégia se
fundamenta em áreas como a economia, a sociologia e a psicologia. Com base nesse aspecto,
a área apresenta um vasto número de expressões e palavras com sentidos semelhantes para o
mesmo conceito ou prática, uma vez que cada perspectiva fornece um conjunto próprio de
contribuições e conhecimentos técnicos (BOWMAN; SINGH; THOMAS, 2012).
Por conseguinte, a necessidade de prosperidade e crescimento econômico na década de
1960 impulsionou o surgimento e crescimento das organizações, e dessa forma, o foco em
controle e planejamento oportunizou o surgimento da abordagem racionalista e orientada ao
planejamento em estratégia (PETTIGREW; THOMAS; WHITTINGTON, 2002). Destarte, a
década de 1960 se destacou com estudos relacionados à firma com enfoque na gestão
estratégica (CHANDLER, 1962; ANSOFF; 1977).
Na década de 70, as organizações ao enfrentarem estagnação e inflação, houve o
direcionamento aos sistemas de controle e ao ambiente, era o início da ampliação e
gerenciamento de portfólio. Em sequência, na década de 1980 e com início da globalização, e
a partir dos estudos de Porter e Mintzberg, o interesse da área parte para o entendimento da
indústria, nos escopos de mercado e no desempenho estratégico (BOWMAN; SINGH;
THOMAS; 2012), e assim, a intensificação e consolidação do fenômeno da globalização
provocou maior interesse nas competências e nas capacidades das firmas (PHAHALAD;
HAMEL, 1990; BARNEY, 1991). Todavia, nas últimas décadas, por meio de pressupostos
advindos da sociologia, a estratégia é abordada como uma prática social e direciona seu
enfoque aos praticantes, na práxis e nas práticas, e consequentemente, na estratégia como
campo institucionalizado (JOHNSON; MELIN; WHITTINGTON; 2003; JARZABKOWSKI;
2004; WHITTINGTON, 1996).
De acordo com Kuhn (1970, apud QIU; DONALDSON, LUO, 2012) a ciência tende,
na maioria dos casos, realizar a investigação dentro dos paradigmas existentes de seu campo
de estudo, com potencial frutífero para novas descobertas dentro do campo. Qiu, Donaldson e
Luo (2012) argumentam que uma das formas de persistir e contribuir para o paradigma
existente é dar continuidade ao mesmo, por meio do refinamento da visão atual ou pela
síntese dos modelos já existentes. Nesse sentido, Henry Minztberg se figura como um dos
estudiosos da área que contribuíram para desenvolver o campo ao sintetizar modelos
existentes e integrá-los para tornar suas explicações mais abrangentes.
Mintzberg (2006) consolidou a visão processual ao sintetizar e integrar as principais
perspectivas do campo, desde os estudos iniciais e prescritivos como de Chandler, Ansoff,
Child e Porter, até os modelos mais descritivos de Quin e Pettigrew. Ao resgatar e sintetizar

os estudos acerca do processo estratégico Mintzberg et al (2006) observou a presença da
dicotomia entre os conceitos de formulação e implementação da estratégia e propôs a
integração desses conceitos para elaborar um modelo unificador que denominou como
processo formador da estratégia organizacional, o qual é desenvolvido por meio da associação
de três perspectivas da estratégia: a formulação deliberada, a análise sistemática e a formação
emergente (MINTZBERG et al, 2006).
Pela ideia de processo estratégico, Mintzberg (1987, apud Mintzberg et al, 2006)
sugere que os gestores são capazes de moldar as estratégias da organização e os compara aos
artesãos no desafio de moldar a argila, e dessa maneira, o processo de formação da estratégia
ocorre da constante de tomada de decisão dos estrategistas que tem como produto final a
estratégia da organização, que mesmo após a concretização poderá se modificar por meio de
incrementos lógicos (QUINN; 1978) ou pela ruptura total com o modelo.
Por outro lado, a partir de uma perspectiva mais recente nos estudos em estratégia, a
abordagem da estratégia como prática investiga o fazer estratégico das organizações tal como
prática social, ou seja, uma atividade humana organizada (WHITTINGTON, 1996). Johnson
et al. (2007, p. 35) aponta que essa perspectiva se diferencia da abordagem processual de
Mintzberg devido ao fato que esta muitas vezes é satisfeita por meio do esclarecimento
relacionado à mudança organizacional em contraposição à perspectiva da prática que busca
compreender e observar o que as pessoas realizam durante o período de mudança.
Conforme as questões levantadas e tendo em vista as ambiguidades entre as
perspectivas para analisar e observar o processo estratégico, o presente artigo propõe pensar
de que maneira o processo estratégico é abordado pela perspectiva de Mintzberg – enquanto
representante da visão processual da estratégia - e pela estratégia enquanto prática e quais as
possíveis divergências de concepções entre as perspectivas em relação ao processo.
Com base em tais questionamentos, argumenta-se que o estabelecimento claro das
divergências e inter-relações dessas perspectivas tem potencial para contribuir para
enriquecimento e da visão do processo estratégico e para a ampliação do paradigma nos
estudos da estratégia. Para tanto, primeiramente a apresentação do referencial teórico se dará
em dois subcapítulos; o primeiro referente à contextualização da perspectiva processual sob a
ótica de Mintzberg, apresentando como este aborda e define o processo; em segundo
momento, haverá o aprofundamento acerca dos pressupostos da estratégia enquanto prática.
Por fim, na discussão serão abordadas as similaridades e divergências entre as perspectivas; as
lacunas de pesquisa e agendas para pesquisas futuras.
Em suma, o tema proposto se caracteriza como relevante pelo potencial de ampliação
do paradigma nos estudos do processo estratégico ao destacar as diferenças e semelhanças
entre perspectivas e apresentar a estratégia como prática como visão capaz de ampliar os
estudos relacionados ao processo estratégico.
2 A perspectiva de Mintzberg
De acordo com Mintzberg (1987) a estratégia não se apresenta como conceito único e
universalmente aceito, ao contrário, há diversas aplicações válidas para o termo se as
relacionarmos ao contexto da organização. O próprio autor apresenta cinco definições para o
termo, assumindo que a estratégia pode ser considerada: um plano ou curso de ação
pretendido; um padrão em uma corrente de ações, que não necessariamente foram
preconcebidas pela organização; uma posição ou localização da organização em seu ambiente;
e por fim, uma perspectiva ou maneira de olhar o mundo, comumente ligada à cultura

organizacional. Ainda afirma que nenhuma das definições sobressai às demais, bem como
cada uma delas acrescenta elementos importantes para o entendimento da estratégia
(MINTZBERG; AHLSTRAND; LAMPEL, 2000).
A proposta de Mintzberg é olharmos a estratégia não somente a partir das lentes da
competição entre concorrentes ou dos desafios do mercado, mas como “instrumentos para
percepção e ação coletiva” (MINTZBERG et al., 2006, p. 29). Ao nos apresentar a estratégia
de cinco formas distintas e ao mesmo tempo passíveis de integração, o autor nos orienta a
passar pelo caminho da estratégia desde sua faceta altamente deliberada até seu aspecto mais
emergente, posicionando sua crença na noção de que a estratégia organizacional nem sempre
é consciente ou formulada. Conhecer as diversas definições de Mintzberg para a estratégia
contribui para a compreensão seu ponto de vista a respeito do processo formador da
estratégia.
Mintzberg et al (2006) destacam o estrategista como elemento fundamental da
estratégia. De acordo com os autores, qualquer membro ou grupo da organização que
estabeleça ou controle ações de relevância estratégica pode ser considerado um estrategista.
Isso implica ampliarmos a percepção tradicional do estrategista enquanto Chief Executive
Officer ou figura única responsável pela estratégia e visão organizacional.
Destaca-se que o conceito apresentado por Mintzberg et al (2006) para definir quem é
o estrategista está baseado no estabelecimento e controle de ações de outros membros,
esclarecendo que mesmo o estrategista não sendo indivíduo único, ele também não será o
indivíduo sem ação gerencial ou anuência para a tomada de decisão dentro da organização.
Segundo o autor os gerentes se tornam potenciais candidatos ao papel de estrategista, por
geralmente possuírem perspectiva mais ampla que os demais membros reportados a eles. De
qualquer forma, é necessário evidenciar que, mesmo sendo estrategistas em potencial, os
gerentes nem sempre atuam de acordo com o esperado para seu papel dentro das
organizações, o que implica que nem todos os gestores podem, de fato, ser considerados
estrategistas (MINTZBERG et al, 2006).
2.1 O Processo como Formador da Estratégia
A literatura no campo da administração estratégica há décadas busca apresentar e
explicar conceitos que auxiliem compreender o que é a estratégia, como é ou deve ser
formulada e implementada por parte das organizações. Mintzberg et al (2006) refutam a
dicotomia presente em parte da literatura no que se refere à formulação e implementação da
estratégia, pois para os autores estes conceitos “(...) estão interligados como processos
interativos complexos nos quais políticas, valores, cultura organizacional e estilos gerenciais
determinam ou constrangem determinadas decisões estratégicas” (Mintzberg et al, 2006, p.
17).
Diante disso, ambos conceitos integram o que Mintzberg et al (2006) denominaram o
processo formador da estratégia organizacional. Esse processo é desenvolvido por meio da
associação de três perspectivas da estratégia: a formulação deliberada, a análise sistemática e
a formação emergente (MINTZBERG et al, 2006).
As duas primeiras perspectivas possuem caráter prescritivo, ou seja, apresentam o
processo estratégico como deveria ser. A primeira, desenvolvida na década de 60 juntamente
com os primeiros estudos no campo da estratégia, trata do processo de formulação da
estratégia e o assume como projetado e consciente, focado na busca pelo ajuste entre as

capacidades internas da organização e seu ambiente (MINTZBERG et al, 2006). Dentre as
premissas que baseiam a perspectiva, Mintzberg et al (2006) destacam a admissão de que a
estratégia deve ser explícita; estar em consonância com a estrutura organizacional, e por fim;
é originada na liderança formal da organização.
A segunda perspectiva, desenvolvida a partir da década de 80, inclui muitas das
suposições do primeiro modelo, mas com foco no processo de análise formal como base para
uma estratégia eficaz diante da concorrência enfrentada pela organização em seu segmento
(MINTZBERG et al, 2006). As estratégias genéricas e as cinco forças de Michel Porter são
produto desse modelo (MINTZBERG et al, 2006). Outros autores, como Barney e Pisano,
buscaram ampliar a visão de análise para além dos aspectos relacionados ao segmento do qual
a organização faz parte, apontando que a vantagem competitiva e bom desempenho estão
contidos na capacidade da organização em trabalhar com os recursos disponíveis
(MINTZBERG et al, 2006). Entretanto, ambas mantêm o reforço no aspecto prateleira de
opções do processo estratégico desta segunda perspectiva, como se fosse possível escolher
dentre um conjunto de opções a melhor estratégia (MINTZBERG et al, 2006).
A última perspectiva apresenta um caráter descritivo e compreende o processo
estratégico como ele é, que de acordo com Mintzberg et al (2006) pode ser formado tanto
explícita quanto implicitamente. Os autores afirmam que “embora as ferramentas analíticas e
os modelos prescritos anteriormente sejam vitais para pensar sobre estratégia, eles também
devem estar enraizados em um entendimento genuíno das realidades organizacionais.”
(MINTZBERG et al, 2006, p. 130).
Diante disso, o modelo processual de formação da estratégia proposto por Mintzberg
como forma de integrar as diferentes perspectivas, não exclui a formulação e as análises, ao
contrário, ressalta que o processo estratégico não pode existir sem esses elementos, mas ao
mesmo tempo os adiciona o aspecto emergente da estratégia, presente nas tomadas de decisão
dos estrategistas (MINTZBERG, 1995; MINZTBERG et al, 2006).
“(...) o processo seria mais bem imaginado como uma formação da estratégia, porque
a estratégia nessas estruturas não é tanto formulada conscientemente por indivíduos
quanto implicitamente é criada pelas decisões que eles tomam, uma de cada vez.”
(MINTZBERG, 1995, p. 259).

O modelo proposto por Mintzberg el al (2006) para explicar o processo da estratégia
sugere que as estratégias são formuladas, analisadas, formadas e mudadas por meio da
sequência de eventos que exigem tomada de decisão por parte dos gestores. Estas decisões
são afetadas não somente pelo nível de informação do estrategista acerca das características e
o contexto da organização, mas também pelos valores e estilo cognitivo do estrategista.
Mintzberg (1987, apud MINTZBERG et al, 2006) afirma que os gestores ou
estrategistas são capazes de moldar as estratégias da organização e os compara aos artesãos no
desafio de moldar a argila, pois “da mesma forma como nosso oleiro tem que administrar sua
arte, nossos gerentes também têm que criar sua estratégia” (MINTZBERG, 1987, apud
MINZTBERG et al, 2006, p. 130). Moldar a estratégia requer do estrategista uso de suas
experiências e aprendizados anteriores, projeções de futuro e do conhecimento das
capacidades e contexto da organização. (MINTZBERG, 1987, apud MINZTBERG et al,
2006). Assim, “(...) a estratégia real desenvolve-se à medida que decisões internas e fatos
externos fluem juntos para criar um novo consenso para ação, amplamente compartilhado.”
(QUINN; VOYER, 1994, apud MINTZBERG et al, 2006, p. 165).

Portanto, o processo de formação da estratégia tem como produto final a própria
estratégia da organização. Todavia, é importante reiterar que cada processo, considerando o
contexto e as características organizacionais e da liderança, produzirá um produto diferente,
personalizado para aquela organização, que pode apresentar-se como plano, padrão,
posicionamento, perspectiva ou até, a inter-relação de todas essas definições (MINTZBERG;
AHLSTRAND; LAMPEL, 2000).
2.2 Estratégia Enquanto Prática Social
A perspectiva da estratégia enquanto prática se originou com base nas preocupações
relacionadas ao gap entre a teoria e o que de fato as pessoas fazem (JARZABKOWSKI,
2004). Nesse contexto, a estratégia pela perspectiva é caracterizada como uma prática social,
ou seja, uma atividade humana organizada (WHITTINGTON, 1996). Ademais, Jarzabkowski
e Spee (2009, p. 69, tradução livre) salientam que a perspectiva enquanto tópico de pesquisa
esta se concentra em questões relacionadas a concretização da estratégia, tal como, “quem a
faz, o que e como fazem, o que usam e quais são a implicações para moldar a estratégia”.
Colocar a estratégia como uma prática social, significa que esta não se caracteriza
apenas como um composto de ferramentas ou algo que a organização possui, mas também
que ela se constitui pelas relações sociais e pelas formas de como os indivíduos constroem a
realidade, produzindo e reproduzindo seu contexto. Dito de outra maneira, é por meio da
prática social, permeada pelos significados compartilhados, que a estratégia é realizada
(JARZABKOWSKI, 2005; WHITTINGTON, 2006; JARZABKOWSKI; BALOGUN;
SEIDL, 2007; VAARA; WHITTINGTON, 2012).
Sob essa perspectiva, Whittington (2002, p. 119, tradução livre) pontua algumas
questões essenciais abordadas pela perspectiva, sendo: “Aonde e como o trabalho de ‘fazer
estratégia’ e organizar foi de fato realizado; quem faz a estratégia e o trabalho de gestão; quais
são as habilidades necessárias para esse trabalho e como essas são adquiridas?”. A partir
disso, nota-se que a estratégia enquanto prática enfoca e reorienta a pesquisa estratégica em
direção às atividades, discursos ou ao trabalho específico dos gestores caracterizados como os
praticantes, e consequentemente, foca em como os gestores realizam e moldam a estratégia
(CHIA; MACKAY; 2007).
Em relação aos praticantes, estes, segundo Jarzabkowski et al. (2007, p. 11), são
caracterizados pelos “atores que moldam a construção das práticas por meio de quem são; da
forma que agem; e dos recursos que vêm a utilizar”. Observa-se que a perspectiva da
estratégia como prática expande a concepção tradicional de quem se constitui o praticante de
estratégia que focalizava sobre os top e middle managers, e evidencia que o praticante da
estratégia se encontra em todos os níveis da organização e também além dela. Uma ilustração
dessa questão está sobre o artigo de Whittington (2007), o qual ao propor um quarto elemento
à teoria - a profissão do strategizing - ressalta a importância da estratégia como campo
institucionalizado no qual, desde consultores, pesquisadores e professores de estratégia
também são considerados praticantes.
Por conseguinte, baseado no pressuposto que a estratégia é algo que os atores
organizacionais concretizam, há então dentro da área de pesquisa dessa perspectiva um
enfoque às micro-atividades, isto é, a compreensão se direciona as atividades do cotidiano do
estrategista e como estas se integram e interagem ao contexto da organização, ou seja, existe a
necessidade de analisar quais são as rotinas e as pessoas que constituem o desdobramento
interno do processo estratégico (CHIA; MACKAY; 2007).
A partir desses aspectos, Jarzabkowski et al. (2007) por meio da perspectiva da
estratégia enquanto prática, aborda que a estratégia tem sido definida como “uma atividade

situada e realizada socialmente, enquanto o strategizing compreende as ações, interações e
negociações entre os múltiplos atores e as práticas situadas que estes se apoiam para realizar
tal atividade”.
Nesse contexto, um ponto fundamental da perspectiva está na caracterização e
diferenciação entre a práxis, prática e os praticantes, os quais fazem parte do quadro de
referência da perspectiva. Jarzabkowski e Spee (2009, p. 70, tradução livre) definem os
“praticantes como sendo as pessoas que fazem o trabalho de estratégia, as práticas como as
ferramentas materiais, sociais e simbólicas pelo qual a estratégia se realiza e, por fim, a praxis
sendo o fluxo de atividades na qual a estratégia é realizada”.
Em sequência, Jarzabkowski, Balogun e Seidl (2007) remetem a outro aspecto
fundamental à perspectiva, a qual enfatiza o inter-relação entre as ações individuais (micro) e
as diferentes práticas definidas socialmente (macro), em que o sujeito se baseia para ação.
Tendo em vista que a estratégia é produzida segundo as atividades cotidianas e da interação
entre os atores sociais. Nesse sentido, Johnson, Melin e Whittington (2003, p. 13) pontuam
que a “visão baseada nas atividades” com seu enfoque numa perspectiva micro de fazer
estratégia correspondem ao rompimento da dicotomia entre conteúdo e processo, tendo como
consequência, a necessidade da aproximação ao contexto em que de fato a estratégia se
concretiza.
Tendo em vista que a prática de estratégia corresponde ao fluxo de atividade
organizacional que integra o conteúdo e processo (JARZABKOWSKI, 2005, apud
MONTENEGRO; BULGACOV, 2014), essa perspectiva pontua a associação e a
recursividade dinâmica entre conteúdo e processo e enfatiza a incoerência ao separá-los, pois
a estratégia enquanto prática “está voltada para o cotidiano, para o fazer comum, para a ordem
cultural psicológica, e não necessariamente lógica” (MONTENEGRO; BULGACOV; 2014,
p. 249).
Whittington (2007, p. 1581, tradução livre) reitera o trabalho de Mintzberg e seu foco
processual sobre os resultados organizacionais implica um “reducionismo à práxis estratégica,
enquanto marginaliza as práticas, praticantes e a profissão como um todo”, em vista disso, o
autor propõe que a estratégia enquanto prática vem ampliar a agenda além do que a provocada
pela extensão ou enriquecimento do processo estratégico.
3 Procedimentos Metodológicos
O presente trabalho, em forma de ensaio teórico, é resultado de uma pesquisa
bibliográfica e pretende ampliar a compreensão relacionada à maneira que o processo
estratégico é abordado pela perspectiva de Mintzberg – enquanto representante da visão
processual da estratégia - e pela perspectiva da estratégia como prática.
Para concretização do artigo foram realizadas buscas em livros, artigos científicos e
trabalhos seminais, com o objetivo de extrair o máximo de informações relacionadas ao tema.
Além da utilização de trabalhos e livros seminais, foram realizadas pesquisas buscando
artigos científicos em base de dados como periódicos Capes, Web of Science e de eventos
realizados pela Associação Nacional de Pós-graduação e Pesquisa em Administração
(ANPAD),
A partir disso, foi realizada a leitura integral dos artigos e trabalhos seminais
necessários para reflexão e compreensão do tema referente e, por conseguinte, identificar os
pontos fundamentais para discussão e análise da problemática em pauta.

4. Discussão e Análise
Como observado anteriormente, a estratégia enquanto campo de estudo, advém de
uma pluralidade interdisciplinar e, por conseguinte, é fato que o conceito central a respeito do
que é estratégia, como esta é formada, bem como seus pressupostos apresentam diversas
faces. Dito isso, cabe apresentar as divergências em relação à caracterização da estratégia de
acordo com as perspectivas abordadas.
Tendo por base os pressupostos de Mintzberg et al. (2006), o processo de formação da
estratégia se caracteriza por uma sequência de eventos referentes à formulação, análise e
mudanças estratégicas que possuem como premissa a tomada de decisão por parte dos
gestores, sendo o produto final do processo a própria estratégia da organização.
“(...) os resultados de seus esforços nunca podem ser predeterminados. Não é
possível especificar uma estratégia plena – um modelo de congruência em sua
sequência de decisões – ou seja, previamente e antes da tomada de decisão.
Tais modelos surgem depois de o fato, como resultados de decisões
específicas.” (Minztberg, 1995, p. 259).
Ademais, o autor reitera que “a estratégia real desenvolve-se à medida que decisões
internas e fatos externos fluem juntos para criar um novo consenso para ação, amplamente
compartilhados.” (QUINN; VOYER, 1994, apud MINTZBERG et al, 2006, p. 165). Dessa
maneira, observa-se que para o Mintzberg et al. (2006) a estratégia é o produto gerado ao
final do processo estratégico. Portanto, cada processo estratégico terá como resultado uma
estratégia diferente, considerando o contexto, capacidades e processo cognitivo de tomada de
decisão dos gestores. Considerando as diversas facetas da estratégia, Mintzberg et al (1987,
apud Mintzber, 2000, p. 17) afirma que não é possível estabelecer apenas uma definição para
o conceito e prática da estratégia, pois a mesma “(...) requer uma série de definições, cinco em
particular”.
De acordo com Mintzberg (2000) a estratégia pode ser conceituada enquanto plano ou
direção de futuro da organização; um padrão de comportamentos consistentes em um período
de tempo; uma posição ou como seus produtos e serviços se localizam no mercado; uma
perspectiva ou a forma de agir, os valores da organização; e por fim, a estratégia pode ser um
truque ou artifício para enganar o concorrente.
Os cinco conceitos estratégicos apresentados, fluem entre o que Mintzberg (2000)
definiu como estratégias pretendidas e deliberadas. Ainda afirma que, raramente as estratégias
assumem um tipo puro, ou seja, “todas as estratégias da vida real precisam misturar as duas de
alguma forma (...), devem formar bem como ser formuladas” (MINTZBERG, 2000, p. 18).
Estas posteriormente podem ser alteradas por incrementos lógicos ou rompida por uma
mudança radical, dando início a um novo processo de formação (MINTZBERG et al, 2006)
Como alternativa ao conceito de estratégia, suas mudanças e macroprocessos de
formação propostos por Mintzberg, a perspectiva da estratégia como prática vem enfocar as
pessoas, as rotinas e as atividades situadas (WHITTINGTON, 2002, apud CHIA; MACKAY;
2007, p. 223). Ademais, Chia & Mackay (2007, tradução livre) reiteram que “a perspectiva da
prática procura analisar e observar as rotinas e as práticas que caracterizam a vida interna do
processo”.

Por conseguinte, outro ponto de divergência entre as perspectivas está no conceito e
papel dos agentes. Sob o ponto de vista de Mintzberg, a estratégia deve ser observada não só
somente por meio da lente econômica e de mercado, mas sim como “instrumentos para
percepção e ação coletiva” (MINTZBERG, 1987, apud MINTZBERG et al., 2006, p. 29).
Para o autor o estrategista se caracteriza como elemento fundamental da percepção e ação
coletiva, podendo qualquer membro ou grupo da organização que estabeleça ou controle
ações de relevância estratégica dentro da organização ser considerado o estrategista.
Geralmente, este papel é assumido pelos gestores de área e gerentes gerais da organização.
Em contrapartida, a perspectiva da estratégia como prática observa a estratégia como
prática social e não apenas como um instrumento para ação, o que traduz que a organização
faz a estratégia e não possui a estratégia (JARZABKOWSKI, 2004). Além disso, um ponto
chave para essa perspectiva é a concepção de que o estrategista é o praticante da estratégia e
que, nem sempre, faz parte da alta hierarquia organizacional podendo, inclusive, fazer parte
do ambiente exterior à organização.
Observa-se que enquanto a perspectiva de Mintzberg aponta que o estrategista é
caracteriza por determinados indivíduos que fazem parte da organização e possuem
implicação direta à formação estratégica, na estratégia enquanto prática este se caracteriza
pelos atores que recorrem à prática para agir, isto é, formam a atividade da estratégia para
realizar a ação (JARZABKOWSKI; BALOGUN; SEILD; 2007).
Em sequência, em relação à visão processual, esta tem o foco na formação da
estratégia por meio da tomada de decisão. Mintzberg (1975;1994 apud Mintzberg et al, 2006)
argumenta que - se bem arrematado - o trabalho do gestor prevê, além da tomada de decisão, a
tarefa de controlar a execução das ações que colocam em prática a estratégia por ele
concebida. Entretanto, a perspectiva processual peca em não observar que não
necessariamente a decisão, mas sim as ações e práticas - oriundas da tomada de decisão ou
não – que, de fato, materializam o plano estratégico e afetam as capacidades e contexto da
organização.
Ademais, Mintzberg (1975;1994 apud Mintzberg et al, 2006) ressalta que o gestor,
enquanto tomador de decisão, dificilmente executará a ação originada por esta, e assim,
delega a ação para outro membro da organização, mas permanece com o dever de controlar e
monitorar os resultados desta. Nesse sentido, a estratégia como prática contribui ao ampliar a
percepção de quem é o indivíduo formador da estratégia, considerando o praticante em si
como produtor desta e as atividades e o conjunto das atividades por ele realizado, os reais
formadores da estratégia organizacional.
Van De Ven (1992) afirma que há três formas de abordar o processo estratégico em
pesquisas no campo da estratégia. A primeira abordagem é pautada na lógica que explica a
relação causal entre variáveis dependentes e independentes, representada por modelos
entrada-processo-saída em que o processo não é diretamente observado, mas usualmente se
configura na explicação do “(...) por que uma variável independente – entrada - exerce uma
influência causal em uma variável dependente – saída” (VAN DE VEN, 1992, p. 170).
A segunda abordagem é representada enquanto uma categoria de conceitos
operacionalizados como construtos e transformados em variáveis passíveis de mensuração,
que interagem e produzem os resultados estratégicos por meio das ações individuais e
organizacionais. Essa perspectiva não permite compreender como a mudança ocorre, somente
se ela ocorre em detrimento da observação causa-efeito (VAN DE VEN, 1992).
A terceira e última compreende os processos como sequência de eventos que
descrevem a mudança organizacional no decorrer do tempo e em função de um contexto, está

baseada no estudo do desenvolvimento histórico e com foco na sequência progressiva de
eventos e atividades. A perspectiva processual da tomada de decisão de Mintzberg, faz parte
desta terceira visão do processo estratégico e compreende os estágios do processo –
identificação, desenvolvimento e seleção – como de ocorrência paralela, que ao final
convergem para completar cada estágio e obter o resultado do processo de tomada de decisão
(VAN DE VEN, 1992).
Sob o enfoque da estratégia como prática é necessário buscar uma nova direção, a fim
de complementar as três perspectivas usuais apontadas por Van De Ven (1992) e oferecer
uma quarta visão, para melhor compreensão do processo estratégico. Desta forma, o foco no
nível macro, no que se refere às ações e decisões a nível da gerência e da organização, passa a
incorporar e se conectar com a prática estratégica a nível micro, realizada por todos os
membros da organização.
De acordo com Valadão e Silva (2012, p. 172) “(...) os processos alimentam as
práticas, e estas vão, continuamente, modelando e reestruturando os processos no fazer
estratégico, realizadas por meio de escolhas de indivíduos, que são influenciados pelas
práticas socialmente construídas e culturalmente aceitas”.
5 Considerações Finais
O presente artigo foi pautado no argumento de que, o estabelecimento das
divergências e inter-relações das perspectivas tem potencial para contribuir para esclarecer e
enriquecer a visão do processo estratégico e assim, ampliar o paradigma nos estudos da
estratégia, conforme Kuhn (1970, apud QIU; DONALDSON, LUO, 2012) reitera que a
ciência tende, na maioria dos casos, realizar a investigação dentro dos paradigmas existentes
de seu campo de estudo, com potencial frutífero para novas descobertas dentro do campo.
Sob esse aspecto o artigo propõe a pensar sobre as diversidades de concepções a
respeito do processo estratégico, sua definição e pressupostos norteadores, estabelecendo de
forma clara as divergências e concordâncias entre as perspectivas da visão processual – aqui
representada pelos estudos de Henry Minztberg – e da estratégia como prática. A visão
processual, sintetizada e consolidada por Mintzberg em um modelo unificador de perspectivas
prescritivas e descritivas da estratégia, discute que a estratégia é produto de um processo
formador baseado na constante tomada de decisão por parte dos gestores da organização. Por
outro lado, a estratégia como prática que argumenta a estratégia como prática social, buscando
compreender e observar o que os indivíduos fazem.
Sob o enfoque ao processo, e tendo em vista as perspectivas relacionadas ao processo
estratégico discutidas por Van de Ven (1992), a estratégia enquanto prática tende a uma nova
direção, e, por conseguinte, oferece uma nova visão para compreensão do processo
estratégico. Assim, o foco no nível macro, no que se refere às ações e decisões a nível da
gerência e da organização, passa a incorporar e se conectar com a prática estratégica a nível
micro, realizada por todos os membros da organização.
Desta forma, conclui-se que não há possibilidade de separar processo e prática, pois
“(...) apesar de ambos enfocarem o dia a dia do estrategista e o seu fazer estratégico, processo
e prática não podem ser assumidos como substitutos ou complementares, mas intrinsecamente
interligados” (VALADÃO; SILVA, 2012, p. 185).
Por fim, algumas agendas de pesquisa propostas são estudos empíricos que abordem
tanto a inter-relação das perspectivas do processo descrito por Mintzberg, observando os

aspectos macros, como também os aspectos do nível micro, observado pela estratégia como
prática.
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