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RESUMO 

Esta pesquisa assume que o trabalho social e administrativo dos Estrategistas de Alto Escalão 

das Organizações, no contexto sociológico, é pouco explorado. Uma das abordagens, em 

expansão, para este tipo de pesquisa é a Estratégia como Prática. A Estratégia como Prática 

fornece as categorias e os níveis de análise quando sugere estudos sobre os Practitioners, 

Práxis (Practice), Práticas e a Profissão de Estrategista (ou seja, o trabalho, os trabalhadores, 

as ferramentas, os consultores, professores, pesquisadores e estudantes em estratégia) nas 

organizações com uma visão sociológica. Para alcançar seus objetivos de pesquisa a 

Estratégia como Prática teve de incorporar em seu corpo analítico teorias sociológicas de 

proximidade ontológica e epistemológica que pudessem suportar suas intenções e interações 

de análise para o desenvolvimento coerente de suas pesquisas. Assim, para este estudo, 

recorreu-se aos pressupostos ontológicos da Teoria Estruturacionista. A dimensão central do 

Estruturacionismo é a “Prática”, ou seja, a prática social ordenada através do tempo-espaço. A 

principal argumentação recaiu sobre compreender a atividade dos atores sociais como 

objetivo central da análise social. Ao desenvolver os conceitos de Agência, Estrutura e 

Dualidade da Estrutura a teoria conduziu a uma importância intrínseca para a investigação da 

prática da ação estratégica. Portanto, este trabalho teve como objetivo analisar as práticas 

sociais e administrativas que ocorrem entre os proprietários e consultores externos de um 

Conselho Consultivo - Conduta Estratégica - em inter-relação recursiva com as propriedades 

estruturais - Dualidade da Estrutura - em uma Holding Familiar de Grande Porte que busca 

ajuste social administrativo para a sua durabilidade dinâmica. Para conduzir esta analise 

empregou-se uma abordagem qualitativa de pesquisa. Utilizou-se uma Metodologia 

Multimodal de Análise valendo-se de três métodos de coleta e análise de dados: Vídeo-

etnografia; Entrevista em Profundidade (in-depth); e Análise de Conteúdo Documental. Os 

resultados demonstraram a atuação do Conselho Consultivo da Holding na Dualidade da 

Organização com o objetivo de promover sua sobrevivência. As analises, também, apuraram o 

comportamento paradoxal dos atores sociais nas interações entre ação e estrutura. Observou-

se, também, que a perspectiva de ajuste social e administrativo para a sobrevivência da 

organização gerou incerteza e culminou em um grande desafio de dominância para os 

proprietários. Finalmente, pode-se demonstrar que, por mais paradoxal e complexo que as 

interações entre os atores sociais do Conselho Consultivo possam apresentar-se, estes são 

características imperativas do movimento recursivo entre ação e estrutura. 

 

Palavras Chave: Estratégia como Prática; Teoria Estruturacionista; Dualidade da Estrutura; 

Holding Familiar; Abordagem Multimodal de Análise. 



ABSTRACT 

This study assumes that the work of social and administrative strategists on Top Level of 

Organizations, in sociological context, still remain unexplored. One expanding perspective for 

this kind of research is the Strategy as Practice. The Strategy as Practice provides the 

categories and levels of analysis when suggested studies of Practitioners, Praxis (Practice), 

Practices and Strategist Profession (ie, work, workers, tools, consultants, professors, 

researchers and students of strategy) in organizations with a sociological view. To reach their 

research objectives the Strategy as Practice had to incorporate into your analytical body 

sociological theories of ontological and epistemological proximity that could support their 

intentions and analysis´s interactions for the coherent development of their research. Thus, for 

this study, we resort to the ontological assumptions of Structurationist Theory. The central 

dimension of Structurationism is the "Practice", ie, the social practice ordered through time-

space. The main arguments fell on understanding the activity of social actors as the central 

objective of social analysis. In developing the concepts of the Agency, Structure and Duality 

of Structure theory led to an intrinsic importance to the research of practice of strategic action. 

Therefore, this study aimed to analyze the social and administrative practices that occur 

between external consultants and owners of an Advisory Board - Strategic Conduct – in 

recursive interrelation with the structural properties - Duality of Structure - in a large Family 

Holding that seek social and administrative adjustment for your dynamic durability. To 

conduct the analysis was used a qualitative research approach. Was used a Multimodal 

Analysis Methodology making use of three methods of data collection and analysis: Video-

based ethnography; In-depth Interview; and Documental Content Analysis. The results 

demonstrated the operation of Holding´s Advisory Board in the Duality of Organization in 

order to promote their survival. The analysis also found paradoxical behavior of social actors 

in the interactions among action and structure. Was also observed that the perspective of 

social and administrative adjustment to the organization's survival generated uncertainty and 

culminated in a challenge of dominance for the owners. Finally, was demonstrated that, even 

paradoxical and complex interactions between social actors of the Advisory Council to be 

presented, these are imperative features of the recursive movement between action and 

structure. 

 

Key words: Strategy as Practice; Structurationist Theory; Duality of Structure; Family 

Holding; Multimodal Analysis Methodology. 
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1 INTRODUÇÃO 

Não se sabe nada a respeito da formação das Estratégias Empresarias pelos atores 

sociais presentes nos altos escalões das organizações e outros indivíduos que os auxiliam 

neste trabalho (e.g. consultores, gurus acadêmicos, entre outros) (Mintzberg, 1994 e 

Whittington, 1996). Estas práticas administrativas de Formação das Estratégias que ocorrem 

nos ambientes do alto escalão das organizações estão imersas em contextos sociais e 

institucionais que habilitam e, ao mesmo tempo restringem, os comportamentos de seus atores 

sociais, bem como a persistência e a mudança estrutural da organização. Este movimento 

recursivo e os meios estruturais presentes nos episódios de Formação de Estratégia são os 

elementos relevantes que necessitam ser desvendados para que se compreenda a dinâmica de 

sobrevivência das organizações. 

Para desvendar estas práticas sociais recorreu-se a Sociologia aplicando-a ao estudo da 

Administração de Empresas. Seguindo-se a proposta de Whittington (1996, p.732) utilizou-se 

a Estratégia como Prática, Strategy as Practice ou S-as-P que figura como uma abordagem 

em desenvolvimento no campo da Estratégia Organizacional. A S-as-P, em uma perspectiva 

mais ampla, propõem-se a investigar as práticas, práxis, e os Practitioners nas organizações 

com uma visão sociológica – sociological eye - (Whittington, 2007), notadamente diferente da 

visão econômica tradicional da estratégia. 

Especificamente sobre a análise da Prática Estratégica destes atores sociais, 

Whittington (2007) sugeriu recorrer aos pressupostos ontológicos da Teoria Estruturacionista 

(a Ontologia dos Potencias e a Intersubjetividade). A dimensão central do Estruturacionismo é 

a “Prática”, ou seja, a prática social ordenada através do tempo-espaço (Giddens, 1979; 1984). 

Sua principal argumentação recaiu sobre compreender a atividade dos sujeitos como objetivo 

central da análise social. Ao desenvolver os conceitos de Agência, Estrutura e Dualidade da 

Estrutura Giddens (1979, 1984) conduziu a uma importância intrínseca para a investigação da 

prática da ação estratégica. Observou-se a concepção de agência humana quando Giddens 

(1984, p.9) afirmou que as atividades que as pessoas praticam – denominadas, de forma mais 

ampla, como Conduta Estratégica (Giddens, 1984, p.339-340) - importam sendo que as 

práticas precisam ser estudadas, pois fazem diferença para os resultados. 

A análise da prática estratégica, na perspectiva estruturacionista, baseia-se em uma 

Ontologia Intersubjetiva calcada em uma epistemologia Interpretativa (Giddens, 1979; 1984). 

Destarte, utilizou-se a Metodologia Multimodal de Análise (Streeck, Goodwin e LeBaron, 

2011). Esta perspectiva permitiu traspassar as dificuldades impostas pela Teoria 
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Estruturacionista de não se acoplar facilmente a qualquer método de pesquisa (Pozzebon e 

Pinsonneault, 2005). O estudo da Dualidade da Estrutura requer a investigação em diferentes 

planos de análise espaço-temporais. Para isto empregou-se três métodos de coleta e análise de 

dados: Vídeo-etnografia; Entrevista em Profundidade (in-depth); e Análise de Conteúdo 

Documental. 

Com a pesquisa pautada em uma abordagem qualitativa de análise, a perspectiva 

Estruturacionista da Estratégia como Prática, contribuiu para a análise, de forma contextual e 

profunda, das práticas administrativas da Formação de Estratégias executadas pelos 

proprietários e consultores externos membros do Conselho Consultivo de uma Holding 

Familiar de Grande Porte. Esta Holding busca ajustes sociais e administrativos e, 

consequentemente, sua sobrevivência em longo prazo. Portanto, as analises contribuíram para 

a compreensão pormenorizada de como estas práticas influenciaram, e foram influenciadas, 

pela ligação entre instituição e ação de seus atores sociais nos eventos de formação das 

estratégias. Esta contribuição empírica revelou elementos sociais e institucionais, muitas 

vezes ignorados ou desconhecidos pelos pesquisadores e gestores, mas de fundamental 

importância para o entendimento das características de mudanças sociais, administrativas e 

estruturais na condução estratégica das organizações. 

 

1.1 Formulação do Problema de Pesquisa 

Observando-se as considerações até aqui desenvolvidas, este estudo, por meio de 

estratégias de Pesquisa Qualitativas analisou o fenômeno da Dualidade da Estrutura por meio 

da Conduta Estratégica. Esta apreciação baseou-se na interação coletiva entre os atores sociais 

do Conselho Consultivo e os elementos estruturais imersos no contexto administrativo e 

social de Formação de Estratégias em uma Holding. Esta conjuntura foi incentivada pela 

busca de solucionar dois problemas de pesquisa mais amplos. 1) Um dos problemas versa 

sobre a “caixa preta” do trabalho estratégico descrito por Mintzberg, (1973). Esta caixa preta 

deita-se na falta de conhecimento do trabalho administrativo e estratégico dos gestores de alto 

escalão; 2) O outro problema deita-se nas palavras de Pozzebon e Pinsonneault (2005, p.1353) 

sobre os desafios de se realizar trabalhos empíricos na perspectiva Estruturacionista. A teoria 

é complexa e envolve conceitos e proposições gerais que operam em um alto nível de 

abstração. Também a Teoria Estruturacionista não é facilmente acoplada a qualquer método 

de pesquisa especifico ou abordagem metodológica o que dificulta sua aplicação empírica. 
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Tornando o problema mais especifico, atentou-se em buscar conhecer e analisar as 

práticas administrativas e sociais que ocorrem entre os proprietários e consultores externos de 

um Conselho Consultivo - Conduta Estratégica (Giddens, 1984, p.288-290) - em inter-relação 

recursiva com as propriedades estruturais - Dualidade da Estrutura (Giddens, 1984, p.298-

299) - em uma Holding Familiar de Grande Porte que busca um ajuste administrativo para a 

sua durabilidade dinâmica. 

 

1.2 Objetivo Geral e Específicos 

O Objetivo Geral é analisar como os atores sociais (Consultores e proprietários), por 

meio de sua Conduta Estratégica, imersos em um ambiente técnico-institucional 

organizacional interagem recursivamente com os elementos estruturais, em suas práticas 

diárias e espaço-temporalmente localizadas, na formação das Estratégias Empresariais para a 

durabilidade dinâmica de uma Holding. 

Deste Objetivo Geral derivam-se os Objetivos Específicos:  

- Analisar os elementos sociais e institucionais presentes na estrutura organizacional 

contextualizada no ambiente técnico-institucional dos practitioners em uma perspectiva 

longitudinal dos episódios de formação das estratégias; 

- Analisar os elementos de Conduta Estratégica dos Practitioners imersos nas 

interações durante as práticas de formação das estratégias para a durabilidade dinâmica da 

organização; 

- Avaliar a operacionalização da noção de Dualidade da Estrutura entre agentes e 

estrutura nos episódios de formação das Estratégias na Organização. 

 

1.3 Justificativa Teórica e Prática e Originalidade da Tese 

Pode-se justificar teoricamente este estudo, em primeiro lugar, por buscar posicionar a 

abordagem da Estratégia como Prática na perspectiva Estruturacionista na área de estudos da 

Estratégia Organizacional. Consequentemente, esta pesquisa figurou por outra perspectiva 

ontológica, a Intersubjetividade (Machado-da-Silva, Fonseca e Crubellate, 2005) calcada na 

Ontologia dos Potencias da Teoria Estruturacionista (Giddens, 1979; 1984). Isto significa 

dizer que esta pesquisa baseou-se em pressupostos interpretativos que demandam estratégias 

de pesquisa qualitativas. Isto tornou este estudo, notadamente, diferente da maioria das 
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pesquisas de Ontologia Objetiva com estratégias de pesquisa quantitativa, comuns às 

pesquisas na área da Estratégia Organizacional calcadas em pressupostos econômicos. 

Em segundo lugar, considerando que a S-as-P está em desenvolvimento na área da 

Estratégia Organizacional (Whittington, 1996, p.732) esta pesquisa focou-se na Formação de 

Estratégias Empresariais na perspectiva sociológica de ação dos membros da alta direção e 

consultores. Deste modo, espera-se contribuir com uma análise sistemática de um fenômeno 

de alta complexidade contribuindo-se, assim, para o desenvolvimento da S-as-P 

Pode-se justificar, também, teoricamente este estudo, por buscar investigar a noção do 

fenômeno da Dualidade da Estrutura por meio da Análise da Conduta Estratégica dos atores 

sociais na formação das estratégias organizacionais. Para Pozzebon e Pinsonneault (2005, 

p.1353), os trabalhos empíricos na perspectiva Estruturacionista são desafiadores. A teoria é 

complexa e envolve conceitos e proposições gerais que operam em um alto nível de abstração. 

Além da Teoria Estruturacionista não ser facilmente acoplada a qualquer método de pesquisa 

especifico ou abordagem metodológica, o que dificulta sua aplicação empírica. Portanto, 

parece ser significativa, em nível de contribuição teórica e empírica a área da Estratégia 

Organizacional, a possibilidade de ser realizar uma pesquisa, baseada nos pressupostos 

qualitativos, dos fenômenos Estruturacionistas que se desenvolvem em ambientes técnico-

institucionais das organizações nos episódios de Formação das Estratégias. 

Este estudo, enquanto dimensão prática, justifica-se por elucidar aos gestores 

organizacionais aspectos sociais relacionados ao trabalho diário dos membros de alta direção 

e os consultores das organizações. A visão sociológica que ocorre na inter-relação dos atores 

sociais em episódios de Formação de Estratégia, em geral, é desconhecida pelos gestores. A 

intenção aqui foi demonstrar, por meio da analise qualitativa, elementos e fenômenos sociais, 

institucionais e estruturais que muitas vezes passam despercebidos, ou talvez, até sejam 

desconhecidos pelos gestores das organizações. 

 

1.4 Estrutura do Projeto 

Este estudo está estruturado em seis capítulos. 

No primeiro capítulo consta a Introdução com a apresentação do Tema, Formulação 

do Problema de Pesquisa, Objetivo Geral e Específicos, Justificativa Teórica, Prática e 

Originalidade e a Estrutura da tese. 
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No segundo capítulo, apresentou-se o Quadro Teórico-Empírico de Referência que, 

por sua vez, foi dividido em cinco sessões. Em primeiro lugar, abordaram-se os conceitos de 

Holding Familiar, Conselho Consultivo, Gestores de Alto Escalão (TMT) e Consultores 

Organizacionais. A Segunda sessão abordou os pressupostos teóricos da Estratégia como 

Prática, em seguida os pressupostos da Teoria Estruturacionista. A quarta sessão apresentou 

as interconexões da Estratégia como Prática e a Teoria Estruturacionista e, finalmente, a 

quinta sessão ofereceu a Pergunta de Pesquisa e Esquema Teórico-Analítico do Estudo. 

No terceiro capítulo, destacaram-se os Procedimentos Metodológicos da Pesquisa. 

Apresentaram-se nas sessões de Considerações Éticas sobre a Pesquisa, Empirismo em 

Giddens, Design da Pesquisa e, por fim, na Proposição Ontológica, Epistemológica, 

Metodológica e os Métodos do Estudo. 

O quarto capítulo disponibilizou a Análise dos Dados descrevendo, nas sessões, as 

quatro fases de análise. 

O capítulo cinco expos as Reflexões Acerca dos Resultados deste Estudo dividindo-se 

nas sessões de Cognoscibilidade dos Practitioners e a Integração Social e Integração do 

Sistema. 

O sexto e último capítulo tratou das Considerações Finais do Trabalho considerando as 

Limitações do Estudo e as Sugestões para Pesquisas Futuras. 
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2 QUADRO TEÓRICO-EMPÍRICO DE REFERÊNCIA 

Este estudo enquadra-se no eixo da Administração de Empresas, mais especificamente 

na área de estudos de Estratégias Organizacionais. A Administração de Empresas empresta de 

outras ciências como a Economia, Psicologia, Direito, entre outras tantas, seus pressupostos 

para compor suas disciplinas. Tradicionalmente, os estudos em Estratégia das Organizações 

tiveram origem e fundamentam-se, em sua maioria, sobre pressupostos Econômicos calcados 

em uma Ontologia Objetivista. Todavia, este estudo recorre a Sociologia. Ciência que, 

também, esta sob o guarda-chuva da Administração de Empresas. 

A Sociologia fornece, além de uma Ontologia Objetivista, uma Ontologia 

Intersubjetiva. Ontologia esta que é a base deste estudo. Assim, cabe aqui explicar que o 

estudo privilegiará definições teóricas Sociológicas em detrimento de definições de outras 

ciências, como a Economia, por exemplo. Esta opção possui como principal intenção tentar 

expandir o conhecimento teórico sobre conceitos que muitas vezes são abordados ou 

resgatados por somente uma visão, tentando assim, contribuir para a expansão do 

conhecimento nas diversas áreas da Administração. 

O capítulo procedente abordará os eixos teóricos que sustentam esta pesquisa. A 

definição teórica de Holding Familiar e Conselho Consultivo é o primeiro ponto de debate. As 

origens da Estratégia como Prática e sua legitimação enquanto disciplina de estudo no campo 

da Estratégia Organizacional figura em seguida. Posteriormente, as categorias de análise da 

Estratégia como Prática são apresentadas. Após, as origens da Teoria Estruturacionista 

evoluindo-se ao relacionamento dos elementos teóricos com as especificidades 

teórico/analíticas que o Estruturacionismo ostentará á pesquisa definindo-se os pressupostos 

analíticos. 
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2.1 Holding Familiar, Conselho Consultivo, Gestores de Alto Escalão (TMT) e 

Consultores Organizacionais 

O objetivo desta sessão é de instruir o leitor quanto à conexão estrutural-funcional dos 

conceitos de Holding Familiar, Conselho Consultivo, Gestores de Alto Escalão ou Top 

Management Team (TMT) e Consultores Organizacionais. Como disposto na Introdução, este 

estudo tem como objetivo central apurar as inter-relações sociais entre os atores sociais e a 

estrutura organizacional dos membros do Conselho Consultivo em uma Holding familiar. 

Portanto, nenhum dos elementos acima é objeto deste estudo. A pesquisa focou os elementos 

sociais e as inter-relações sociais dos mesmos. 

 

2.1.1 Holding Familiar 

Em uma perspectiva Sociológica, Useem (1979) realizou um estudo sobre os negócios 

das elites americanas na década de 70. Sua pesquisa observou como os proprietários das 797 

maiores empresas Americanas em 1969 engajavam-se na Estrutura de Governança de outras 

instituições não capitalistas, como organizações não governamentais, organizações de 

assistência ou no desenvolvimento de organizações culturais como museus, entre outras. Sua 

perspectiva observou como as redes de negócios capitalistas destes empresários influenciaram 

os outros negócios não capitalistas que eles se envolviam. Useem (1979, p.554) definiu que as 

elites organizacionais americanas compunham-se de empresas familiares chefiadas pelo 

executivo proprietário e administradas pelos seus gestores (corporate executives), além de 

seus descendentes. Os executivos da empresa e a família dos proprietários dominavam os 

cargos mais altos das organizações e compunham a elite de governança empresarial 

americana daquela época. Mas, Useem (1979), também, explicou que o aumento dos 

familiares dentro dos negócios eram afetados por interesses sociais e políticos difusos e que, 

muitas vezes, concorriam na contramão da permanência do negócio familiar causando 

declínio nesta elite. 

Ainda que o estudo de Useem (1979) possuía objetivos e pressupostos diferentes desta 

proposta, os fenômenos que são apurados neste estudo acontecem em uma Organização com, 

praticamente, estas mesmas características. A Organização possui proprietários que dominam 

os cargos mais altos juntamente com membros de suas famílias e seus empregados executivos 

que, no entanto, com o crescimento dos negócios e a heterogeneidade de interesses tendem a 

dificultar a solidificação da Organização. 
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Deve-se ater ao fato de que este estudo debruçou-se, assim como na caracterização de 

Useem (1979), sobre a grande Empresa Familiar. Estas são as empresas de grande porte que 

possuem faturamentos milionários, milhares de funcionários e que são geridas, 

exclusivamente, por famílias. Nesta direção, o conceito de grande empresa familiar, expandiu-

se com o tempo. 

Para esta pesquisa interessa o conceito de Holding Familiar disponibilizado no 

contexto Brasileiro. O Direito Empresarial Brasileiro criou respaldo à figura societária das 

empresas denominadas Holding em 1976 por meio da Lei nº 6.404 ou Lei das S.A. A Holding 

é, por definição legal, uma sociedade que possui controle acionário de outras empresas 

controlando ou influindo na administração das mesmas. Ou seja, uma sociedade que objetiva 

participar de outras sociedades. Uma Holding, também, pode concentrar a gestão e as 

decisões de várias empresas de um mesmo grupo empresarial. É, assim, uma empresa 

diferenciada, concebida não para produzir riqueza, mas para controlar as companhias 

produtoras de tais riquezas (Alves, 2006; Oliveira, 1995). 

Ainda, acompanhando a evolução da grande empresa familiar e da Holding 

denominou-se Holding Familiar a empresa cujos sócios são parentes e na maioria das vezes 

descendentes do presidente de um grupo empresarial. Todo o patrimônio do grupo acaba se 

reunindo nesta empresa e há cessão de quotas ou ações aos herdeiros, na forma mais adequada 

para cada um. Em outras palavras, aos olhos do Direito Empresarial Brasileiro, a constituição 

de uma Holding Familiar é propicia para a concentração patrimonial e para o planejamento da 

sucessão familiar, uma vez que proporciona a possibilidade do proprietário fundador ficar 

com o usufruto vitalício das ações e, assim, continuar administrando integralmente seu 

patrimônio evitando desavenças entre os herdeiros (Oliveira, 1995). 

No Brasil, a maioria dos estudos sobre Holding Familiar encontram-se na área do 

Direito. O assunto parece ser objeto de investigação para área jurídica, principalmente, devido 

suas características de possibilidades de atenuação de impostos patrimoniais e sucessão 

familiar. Os ordenamentos jurídicos e os diversos livros da área estão repletos de debates 

sobre o assunto, como, por exemplo: Mamede e Mamede (2012), Alves (2006), Correa-Lima 

(2005), Lodi e Lodi (2004), entre outros tantos. Na literatura de Administração de Empresas 

em língua portuguesa podem-se encontrar, também, livros que tratam este assunto, como: 

Costa, Negreira Rio e Negreira Rio (2011), Bower (2009), Bornholdt (2007), Oliveira (1995), 

entre outros. 
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A respeito de pesquisas brasileiras sobre o tema, na área de Administração de 

Empresas, efetuou-se uma busca na Plataforma Brasileira Spell (em 11/2014) que abrange os 

Periódicos Brasileiros na área. Utilizou-se o designativo intencional de “Holding Familiar” 

nos campos de título, palavra-chave e resumo e em nenhuma deles foi encontrada nenhuma 

publicação. Em seguida, na mesma data, buscou-se, como mesmo designativo, no Google 

Acadêmico marcando-se “pesquisar páginas em português”. Entre os diversos trabalhos e 

citações vinculados a publicações na área jurídica percebeu-se o estudo de Oliveira, 

Albuquerque e Pereira (2012). O estudo analisa mecanismos de Governança Corporativa e 

Sucessão em uma empresa familiar de grande porte. Todavia, salvo engano, a palavra Holding 

foi usada uma única vez de forma isolada no resumo do estudo. No restante, as definições 

transcorreram para Empresa Familiar. 

Estas evidências permitem inferir que, até o momento, praticamente, não existem 

estudos sobre Holding Familiar no Brasil na área de Administração de Empresas. Pelo menos 

não no contexto da definição de Holding Familiar (acima) que tratamos neste estudo. O tema 

possui prerrogativas empíricas no Brasil, pois se a ciência jurídica o observa e o trata com 

importância a tempos, é porque existem casos ou fenômenos a serem observados. Destarte, 

fica aqui a sugestão de um tema para futuras pesquisas na Área de Administração de 

Empresas no Brasil. 

 

2.1.2 Conselho Consultivo 

Assim como na sessão acima, sobre Holding Familiar, os achados para a definição do 

conceito encontram-se na área Jurídica. Inclusive, muitos deles vinculados ao assunto de 

Holding Familiar. Os que não se vinculavam ao assunto de Holding na Lei das S. A. eram 

relacionados a temas como conselhos consultivos em Condomínios ou em Entidades e Órgãos 

Públicos. Todos com legislação particular ou especial. De antemão, as bibliografias relativas à 

ciência jurídica citadas na sessão anterior, também, podem ser utilizadas para a definição 

jurídica do termo. 

Não obstante, utilizou-se para definição de Conselho Consultivo na área de 

Administração de Empresas outras bibliografias que abordavam o assunto de forma paralela. 

O tema, para este estudo, não figura de forma específica ao contexto brasileiro como o de 

Holding Familiar, o que permitiu uma aproximação com outras áreas da administração como 

nos assuntos de Governança Corporativa em empresas de capital aberto listadas em bolsas de 
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valores ou mesmo na literatura internacional. Para este estudo, nesta sessão, as definições das 

funções de um Conselho Consultivo são, relativamente, mais importantes, do que a definição 

substantiva de Conselho Consultivo. Todavia, cabe salientar que o mesmo procedimento de 

busca nas plataformas Spell e Google Acadêmico foi realizado na mesma data, com o 

designativo intencional de “Conselho Consultivo” e, coincidentemente, o mesmo resultado foi 

encontrado. Antecipa-se aqui, novamente, sugestões para estudos futuros, especialmente sobre 

a exploração do tema de Conselhos Consultivos em Holding Familiar. 

Aproximando-se da ideia de Conselho de Administração, Silveira, Barros e Famá 

(2003) realizaram um estudo sobre a relevância da Estrutura de Governança para o valor das 

companhias de capital aberto no Brasil entre 1998 e 2000. As três variáveis de governança 

que foram consideradas eram: a) separação dos cargos de diretor executivo e presidente do 

conselho, b) tamanho do conselho; c) e grau de independência do conselho. Para tanto, 

Silveira, Barros e Famá (2003, p.51) elucidaram que uma participação ativa e independente 

do Conselho de Administração pode ser alcançada por meio de uma estrutura de governança 

com: i) pessoas distintas ocupando os cargos de diretor executivo e presidente do conselho; ii) 

maior participação possível de membros independentes no conselho; e iii) um conselho com 

número adequado de membros. Finalmente, definiram como a principal função do Conselho 

Administrativo “a monitoração da gestão da empresa e que somente conselheiros externos 

profissionais podem ser monitores eficazes”. 

As atribuições de um conselho de administração também foram definidas por Gersick, 

et al. (1997, p.237): 1) representar e operacionalizar os interesse dos proprietários; 2) 

formular, implementar e monitorar objetivos estratégicos de longo prazo; e 3) ser o principal 

instrumento de conselhos do CEO. Gersick, et al. (1997, p.229) fizeram a ressalva de que 

quando o presidente ou CEO é, também, o principal proprietário da Organização, como nas 

empresas familiares, o Conselho Administrativo assume a forma de “Honest Feedback” e, em 

alguns casos, monitora a habilidade do gestor principal na implementação do plano 

estratégico da organização. A representação dos interesses do proprietário, ou proprietários, 

pelo conselho exaure-se, pois os mesmos fazem parte da gestão diária da organização. Neste 

contexto, o “Honest Feedback” do conselho traduz-se em, por exemplo, revisar os orçamentos 

operacionais anuais, examinar as decisões sobre adotar ou não uma nova linha de negócios ou 

manter a antiga, revisar os acordos contratuais de longo prazo, considerar reestruturações 

organizacionais e oferecer conselhos sobre quaisquer decisões que mudem a direção ou a 

ênfase dos negócios. 
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O principal dilema encontrado nos negócios familiares para formação dos Conselhos 

Administrativos é o balanço ótimo entre os diretores familiares e não familiares que venham a 

compor o conselho e como ou sobre quais critérios os diretores familiares serão escolhidos. 

Em linhas gerais, o Conselho tem um importante trabalho a fazer. Para que este trabalho seja 

feito de forma eficiente necessita-se de indivíduos que devem estar lá (must be there) e não 

outros. Para evitar os familiares que não devem estar lá, ainda que possa soar de forma 

estranha, a recomendação é que, se a empresa apresenta alto grau de crescimento e 

maturidade, seu conselho deve ser constituído, primariamente, só por diretores externos. Esta 

formação inicial parte do CEO ou Presidente da Empresa. Após, os membros da família que 

venham a compor este conselho devem ser escolhidos por estes diretores externos (Gersick, et 

al., 1997, p.231). 

 

2.1.3 Gestores de Alto Escalão ou Top Management Team (TMT) 

A literatura sobre Conselho Administrativo em Empresas Familiares investigada até 

aqui, permite inferir que existe uma preocupação maior com os membros da família que 

venham a compor estes conselhos do que com os membros externos a organização. Porém, é 

central para este estudo entender o papel destes gestores que habitam as altas Direções das 

Organizações. Ou seja, os Gestores de Alto Escalão ou, como são denominados em boa parte 

da literatura em língua inglesa dos Estudos Organizacionais - Top Management Team (TMT) 

Uma das principais categorias analíticas da Estratégia como Prática são os Gestores de 

Alto Escalão ou o TMT. Ainda que o conhecimento sobre os mesmos seja escasso, existe um 

aumento no interesse do papel destes atores sociais. Estes indivíduos formam um corpo 

crescente de conhecimento organizacional sobre as elites da gestão estratégica (Samra-

Fredericks, 2000; Whittington, 2002). 

Os Gestores de Alto Escalão são, usualmente, conhecidos pela comunidade 

acadêmica, e não acadêmica, como Diretores, Diretores Executivos, Executivos, CEO, 

Proprietários, “Dono(s)” da Empresa, Estrategistas, Chairmen, Conselheiros internos e 

externos, Boards, Consultores internos e externos, Lideres, Decisores, entre outros nomes 

atribuídos a estes indivíduos (Samra-Fredericks, 2000; Serra e Ferreira, 2010). Pode-se inferir 

que está localizada na Alta Direção das Organizações, onde “habitam” os Gestores de Alto 

Escalão, o início da movimentação estratégica das organizações. É por meio da interação dos 

membros do TMT das organizações, entendendo que interação quer dizer a natureza da 
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influencia, interesses, jogos de poder decisórios, entre outros elementos de interação social, 

que se pensa, forma e direciona-se à implementação as estratégias das organizações (Serra e 

Ferreira, 2010; Whittington, 2002). 

A caracterização Gestores de Alto Escalão, neste estudo, precede-se a alguns 

elementos de competências esperadas dos mesmos. Observando que estes gestores são 

indivíduos escolhidos, seja de forma direta ou indireta, para desempenharem suas atividades 

laborais diárias junto à, ou compondo, a alta-direção da empresa espera-se que os mesmos 

sejam dotados de competências de liderança; influencia sobre seus colegas de mesmo nível 

hierárquico. Sobre níveis diferentes espera-se que sejam assertivos e seguros ao lidarem com 

seus argumentos e dos outros; possuam capacidade de julgamento e decisão equilibrados; 

possuam capacidade de relacionamento politico; possuam conhecimento acadêmico e 

empresarial considerável para o cargo; conheçam as variáveis endógenas e exógenas em 

relação a sua empresa e os ambientes econômico, social e institucional que cercam a 

organização (Samra-Fredericks, 2000; Whittington, 2002; Serra e Ferreira, 2010). 

Portanto, define-se para este estudo que a população da Alta Direção ou TMT da 

organização será tratada como o(s) ator(es) social(is) que, escolhido(s) pela Empresa, sendo 

internos ou externos a mesma no caso de Conselheiros, excetuando-se os Consultores, 

participarão das reuniões de Formação de Estratégias, em tese com o objetivo de defender os 

interesses da empresa ou seus próprios interesses na perspectiva estratégica de durabilidade 

dinâmica da Empresa. 

 

2.1.4 Consultores Organizacionais 

Caracterizando os Consultores Organizacionais, Costa et al., (2014, p.42) afirmaram 

que Greiner e Metzger (1983) foram os primeiros a abordar as questões das atividades dos 

Consultores Organizacionais. Os autores explicaram que se trata de um serviço de 

aconselhamento ou assessoramento (advisory) contratado pela empresa com o objetivo de 

prover serviços organizacionais. Seus componentes são indivíduos qualificados e treinados 

para a assistência personalizada na busca de problemas de gestão permitindo a análise dos 

problemas, sugestões de possibilidades de solução e, quando requisitado, implementando a 

solução destes problemas. 

Os Consultores podem ser definidos em outra perspectiva de análise considerando-os 

como prestadores de serviços públicos ou privados para a identificação e investigação de 
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assuntos referentes à política, gestão e procedimentos e métodos nas organizações. Eles 

podem recomendar soluções apropriadas e monitorar a implementação destas soluções. Estes 

Consultores ou as empresas de consultoria podem, em um sentido limitado, prestarem 

serviços de análise de contingências, como por exemplo, a empresa McKinsey em 

consultorias de estratégia empresarial, ou em consultorias de terceirização (outsourcing) na 

instalação e integração de sistemas de informação (Costa et al., 2014, p.42). 

Costa et al., (2014, p.43), também consideraram a consultoria organizacional um 

processo interativo de mudança em que um agente externo a empresa tem como objetivo 

desenvolver comportamentos, habilidades e processos que permitam a empresa do cliente 

obter ou consolidar pro ativamente ou interativamente vantagens competitivas com os vários 

fatores do ambiente do negocio e, simultaneamente, assumir a responsabilidade por assistir os 

gestores e os profissionais destas empresas nas tomadas de decisões estratégicas. Também, 

em Canback (1998), a consultoria pode ser estratégica, organizacional ou de natureza 

operacional e para adquirir características formais deve ser institucionalmente organizada, 

sendo a qualidade do serviço de única responsabilidade do consultor não envolvendo questões 

de autoridade formal ou substituição de gestores no desenvolvimento do contrato. 

Em um estudo mais próximo à temática proposta nesta tese, Bloomfield e Danieli 

(1995) realizaram uma pesquisa junto a consultores de TI, mais especificamente consultores 

de programas de software que foram instalados no sistema do NHS (National Health System) 

Britânico. A intenção da pesquisa foi a de apurar o papel dos consultores dentro da natureza 

sócio-política de suas habilidades, em um primeiro momento, demonstrando-se 

indispensáveis para os clientes e, em um segundo momento, na forma de manter esta 

identidade durante todo o compromisso da consultoria evitando-se, assim, caírem em 

descrédito junto aos clientes. A identidade foi entendida pelos autores do estudo como a 

construção de significados compartilhados entre os consultores e os clientes e as habilidades 

simbólicas e discursivas como recursos inerentes para a construção deste sistema de interação. 

Na proposta de discussão os autores evidenciaram que a habilidade prática da politica é 

inerente a atividade de consultoria. Em outras palavras, a prática de consultaria não é apenas 

sócio-política ao ganhar o contrato – discurso de vendas – e técnica no desenvolvimento e 

implantação do sistema de TI. Em vez disto, é necessário que as competências sócio-políticas 

mantenham-se centradas na mobilização de recursos discursivos e simbólicos durante a 

interação entre cliente consultor para evitar as visões simplistas de consultores “cowboys” ou 

daqueles que “dizem o que os gestores já sabiam”. 
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Apurando-se o que foi descrito acima sobre Consultores e seus papéis, define-se para 

este estudo que a população de Consultores, ou Consultor, será tratada como o ator social que, 

escolhido pela Empresa, porém deverá ser externo a mesma, desenvolverá assistência 

personalizada em assessorar (advisory) na busca de problemas ou de contribuições durante os 

eventos de reuniões de Formação de Estratégias para a Empresa junto a Alta Direção da 

mesma. 
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2.2 Estratégia como Prática (S-as-P) 

 

2.2.1 Origem da Disciplina 

 

2.2.1.1 Início Difícil 

De forma sintética, Golsorkhi et al. (2010, p.3) explicaram que a abordagem da 

Estratégia como Prática desenvolveu-se a partir de varias fontes de incentivo: 

 

Classics of strategy process research (Pettigrew 1973; Mintzberg et al. 

1976; Mintzberg and Waters 1985; Burgelman 1983) and various attempts to 

broaden and renew strategic management (Eisenhardt 1989; Gioia and Chittipeddi 

1991; Knights and Morgan 1991; Johnson and Huff 1998; Langley 1989; Oakes et 

al. 1998) can be seen as its intellectual roots. However, despite its many important 

predecessors, it has only been within the last few years that Strategy as Practice has 

established itself as a clearly defined sub-field in strategy research, bringing together 

like-minded colleagues whose ideas might otherwise have ‘remained marginal and 

isolated voices in the wilderness’ (Johnson et al. 2007, p.212). 

 

Sobre a origem da disciplina, Whittington (1996, p.732) alegou que as ciências sociais 

têm investigado a prática dos cientistas, contadores e arquitetos e que neste momento é a vez 

dos estrategistas. Assim, o autor propõe um novo campo de estudos na Estratégia 

Organizacional, a Estratégia como Prática, (Strategy as Practice) ou (S-as-P). Whittington 

iniciou uma abordagem que leva em consideração a Estratégia do ponto de vista sociológico. 

com a publicação de Strategy as Practice em 1996. 

 

A Estratégia como Prática altera a perspectiva estratégica da “core 

competence” da empresa para a competência prática dos gerentes como estrategistas. 

(...) A perspectiva prática é concedida na atividade dos gerentes, como os gerentes 

fazem estratégia, ou como os praticantes da estratégia (practitioners) realmente agem 

e interagem (Whittington, 1996, p.731-732). 

 

Nas propostas iniciais, Whittington (1996, p.732) chamou a atenção para elementos 

sociais presentes no dia a dia dos Gestores da Alta Direção (Top Management Team - TMT) 

das Organizações. A palavra gestores está presente em vários níveis da organização, mas 

Whittington (1996) foi especifico ao direcionar-se a gestores que ocupam cargos em níveis 

hierárquicos maiores da Organização, como Diretores, Presidentes, Conselhos Diretivos e 

Consultivos, CEOs, CFOs, entre outros. A proposta era entender as Situações Laborais 
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Práticas e Rotineiras destes atores sociais – as rotinas do planejamento e dos orçamentos ao 

longo do ano, as conferências e comitês sobre custos, despesas e estratégias da organização, a 

elaboração dos documentos formais, os encontros, as conversas, o acompanhamento 

detalhado de números e práticas da formulação e implementação da estratégia. Ou seja, a 

prática destes membros do alto escalão nas organizações foi concebida como Strategizing 

(aqui, uma tradução aproximada como “Fazer Estratégia”, ainda que, neste estudo, utiliza-se a 

versão original em inglês). As reuniões, o discurso formal e/ou informal, os preenchimentos 

de documentos, os processamentos dos números referentes a resultados e projeções na qual a 

estratégia é formulada e implementada, entre outras ações rotineiras, passaram a ser alvo de 

investigações empíricas. 

Whittington (1996), ainda, no apelo inicial a disciplina, também, chamou a atenção 

para os recursos técnicos disponíveis aos gestores para facilitar seu trabalho diário. As 

habilidades pessoais, o conhecimento essencial, que é muito mais tácito do que formal, mais 

local do que geral e a persistência e o detalhamento das ações que devem estar acima do 

brilhantismo e da inspiração passaram, também, a serem objetos de análise. O estrategista, 

como ator social, necessita entender as rotinas locais e as diversas regras envolvidas no 

Strategizing. As maneiras e os caminhos de se fazer Estratégia são diferentes, assim as 

competências requeridas para o trabalho podem variar dentro das estruturas e rotinas 

existentes. O papel dos executivos, dos gerentes de subsidiarias e filiais, da equipe de 

planejamento e dos consultores são diferentes na tarefa de se fazer a estratégia. Cada um 

destes atores possui um mix distinto de atividades, arbitragens, análises, defesas e 

aconselhamentos que, como consequência, requerem um conjunto de competências práticas 

diferentes em suas práticas laborais diárias. 

Contextualizando, Estratégia como Prática (S-as-P) prove seu surgimento e expansão 

a partir uma demanda reprimida da necessidade de se observar os estudos em Estratégia “por 

outra perspectiva” (Doz e Prahalad, 1991). Este fenômeno é atribuído ao declínio na 

contribuição de velhos conceitos e ferramentas de análise que não explicam com 

profundidade a realidade dos procedimentos e resultados sociais dos atores envolvidos na 

estratégia operacionalizada diariamente nas organizações. Os velhos conceitos apenas 

arranham a realidade socialmente construída pela Estratégia nas organizações ao longo do 

tempo, com isto a necessidade do advento de uma Visão Social da Estratégia (Marietto e 

Nassif, 2013, p.52, Doz e Prahalad, 1991). 
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Após a publicação do artigo seminal de  Whittington (2002)  a abordagem parece ter 

“adormecido” entre 1996 e meados de 2004. A observação advém da tabela abaixo extraída 

por meio de levantamento na plataforma Web of Science. O descritor utilizando foi à palavra 

chave “Strategy as Practice”, permeando a intencionalidade das publicações. A busca na 

plataforma foi realizada solicitando-se todos os Journals cobertos pela plataforma, inclusive, 

independente da área. O critério de início no ano de 1997 foi escolhido para se aprofundar na 

intencionalidade para a abordagem da S-as-P, após a publicação do artigo seminal de 

Whittington (1996). Antes deste não foi detectada nenhuma sugestão da abordagem da 

Estratégia como Prática. Também, não é correto inferir, de forma conclusiva, que não 

existiram outras publicações, pois a plataforma, por mais ampla que seja, não abrange todos 

Journals que poderiam ser utilizados para publicações dentro do tema. Todavia, a amplitude 

em número de Journals que a plataforma vincula é considerada significativa para sustentar a 

inferência de que o número de publicações foi muito baixo entre 1997 e 2003. 

 

Tabela 1: Publicações no período de 1996 a 2013 no tema Strategy as Practice 

 

Fonte: Web of Science 
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2.2.1.2 A Retomada da Abordagem 

Após esta fase de dormência da abordagem, a partir de 2003 parece iniciar-se uma 

nova fase com a participação de outra autora que viria a contribuir com estudos relevantes 

para a Estratégia como Prática. Paula Jarzabkowski (2003) publicou no Journal of 

Management Studies um estudo empírico, dentro da proposta da S-as-P, que examinou as 

micro práticas dos TMTs em três universidades inglesas. Em 2005 publicou o livro Strategy 

as Practice: An Activity-Based Approach. Com isto, ainda que não se possa apurar uma 

relação de causa-efeito, a disciplina parece ganhar folego e se dissemina nas Universidades 

Europeias com forte apelo nas Universidades Inglesas de Oxford e Aston. 

Uma inferência que se pode alocar a esta fase de “dormência” da disciplina, talvez, 

esteja baseada no ceticismo com que os pesquisadores da Estratégia na perspectiva 

Econômica receberam a Estratégia como Prática. Ainda que este ceticismo tenha sido, de 

certa forma, incitado por alguns equívocos que o próprio autor seminal Whittington 

reconhece. Na ocasião do congresso do AOM em Chicago, no ano de 2009, o autor deste 

estudo esteve presente em um painel sobre S-as-P e teve a oportunidade de conversar com o 

Prof. Richard Whittington sobre o assunto. De maneira informal, o mesmo confidenciou-me 

que “no inicio da disciplina algumas coisas ficaram soltas, conceitos e teorias não foram 

amarrados (tied) e isto gerou um mal estar à disciplina”. 

Todavia, após o livro de Jarzabkowski (2005), em meados de 2006 (como se pode 

observar na Tabela 1) Whittington com a ajuda de Jarzabkowski e de outros pesquisadores, 

agora já espalhados em diversas universidades pela Europa e, também, contando com 

pesquisadores da HEC no Canadá, iniciou uma série de publicações com a intenção de 

delimitar as fronteiras da S-as-P (eg: Whittington, 2007; Langley, 2007; Johnson, et al., 2007; 

Jarzabkowski, 2008; Jarzabkowski e Whittington, 2008a; Jarzabkowski e Whittington, 2008b; 

Whittington e Cailluet, 2008; Jarzabkowski e Spee, 2009; Jarzabkowski e Kaplan, 2010), 

entre outros. 

Posteriormente, pode-se inferir que as ocorrências que parecem ter legitimado a S-as-P 

na área dos Estudos Organizacionais em Estratégia residem nos fatos: a) Os esforços em 

publicações no tema de S-as-P a partir de 2006; b) Em 2009, por meio da interferência direta 

dos autores seminais da S-as-P junto ao Academy of Management, a organização criou uma 

área especifica dentro de seus congressos anuais para debate da disciplina - Strategizing 

Activities and Practices; e c) Em 2010 a publicação do Cambridge Handbook of Strategy-as-

Practice. 
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A publicação do Handbook forneceu, aparentemente, os parâmetros que estavam 

soltos. O mesmo oferece direcionamentos sobre a proposta ontológica e epistemológica da 

disciplina. O livro oferece, também, as direções teórico-sociológicas que possuem maior 

aderência, os caminhos metodológicos para estudos empíricos e a proposta de 

enquadramentos teóricos alternativos a serem explorados pela S-as-P. A inclusão do tema da 

S-as-P dentro do AOM, também possibilitou maior disseminação da disciplina em nível 

mundial devido à representatividade na comunidade acadêmica dos congressos da 

organização, uma vez que, até meados de 2008, a disciplina possuía uma propensão euro-

centrista a exceção do grupo do Canadá. Porém, até o momento, as publicações em periódicos 

tradicionais de prevalência de estudos de Estratégia na perspectiva econômica, como o 

Strategic Management Journal, permanecem acanhadas, sendo Jarzabkowski e Kaplan (2014) 

e Paroutis e Heracleous (2013), os únicos até o momento. Em outras palavras, a disciplina 

ainda está em desenvolvimento e procurando mais espaços dentro da área de estudos em 

Estratégia. 

 

2.2.2 Pressupostos Teóricos da Estratégia como Prática 

A Estratégia como Prática desponta como uma abordagem em evolução no campo de 

estudos da Estratégia Organizacional (Marietto e Sanches, 2013; Marietto e Nassif, 2013). Ou 

seja, é uma abordagem em formação que não se propõem a fornecer um framework teórico 

em sua base, mas “empresta” de outras teorias, de caráter sociológico, seus pressupostos 

teóricos e analíticos. A Estratégia como Prática propõe analisar a Estratégia Organizacional, 

ou mais especificamente, a Prática Estratégica, sob uma perspectiva sociológica, promovendo 

um “turn” (Whittington, 2002; Jarzabkowski, 2004) sobre o pressuposto ontológico 

positivista econômico que domina os estudos em Estratégia. 

Mesmo diante de sua inclinação sociológica, a S-as-P não pretende arrogar uma 

dicotomia ou rompimento com o paradigma positivista econômico. A intenção da abordagem 

é, simplesmente, olhar a prática estratégica como um fenômeno social que está imerso em um 

ambiente social e institucional como outro qualquer (Whittington, 2007). Como exemplo de 

estudos de vertente positivista e econômica pode-se citar Serra e Ferreira (2010), que 

observaram, como recursos, os integrantes do Alto Escalão das Organizações, sendo os 

mesmos os pilares estratégicos que ajudam a explicar o desempenho econômico superior das 

organizações. Ou ainda, pode-se argumentar de forma diferente do que foi afirmado por 

Medeiros Junior, Serra e Ferreira (2011, p.131): 
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A perspectiva do Alto Escalão, introduzida por Hambrick e Mason (1984), 

defende a Alta Administração como um importante recurso estratégico quando 

afirma que o resultado organizacional é o reflexo das características (psicológicas ou 

percetíveis) do CEO e de sua equipe executiva. Estas características influenciam 

diretamente as ações e direções estratégicas e os resultados atingidos. 

 

A S-as-P se distancia da intenção de criar uma relação de causa e efeito entre as 

características psicológicas do Alto Escalão e o desempenho da Organização, ou mesmo 

observar atores sociais de Alto Escalão como recursos. A intenção da S-as-P é aproximar-se 

da análise sociológica destes indivíduos imersos em um ambiente institucional visando apurar 

como as inter-relações sociais acontecem e quais elementos estruturais as possibilitam, ou 

restringem, no sentido de se apreender a durabilidade dinâmica das organizações e, não só, o 

desempenho econômico das mesmas. Em outras palavras, a S-as-P procura institucionalizar a 

vertente sociológica dentro da aérea da Estratégia procurando oferecer um novo ponto de vista 

de se analisar Estratégia a partir do campo e dos pressupostos da Estratégia Organizacional. A 

abordagem está vinculada a pressupostos da Sociologia, em paralelo com a Perspectiva 

Econômica da Estratégia, e não a partir de pressupostos sociológicos que, ocasionalmente, 

incluíam a Estratégia das Organizações, ou áreas afins em seus estudos de sociologia (por 

exemplo, a definição de Campo Organizacional de DiMaggio e Powell, 1991, p.64-65). 

Jarzabkowski (2005, p.3), na introdução de seu livro explicou que: 

 

“A S-as-P não é, naturalmente, a primeira abordagem de pesquisa a tentar 

quebrar a dominação econômica sobre as pesquisas estratégicas. No entanto, isto 

pode ser visto como a culminação de mudanças mais amplas na gestão estratégica, 

para qual uma perspectiva prática pode contribuir. A S-as-P é distinta, mas responde 

para desafios e assuntos levantados nas pesquisas de processo estratégico, RBV e 

capacidades dinâmicas”. 

 

Outros autores da sociologia como, por exemplo, Granovetter (1985), Scott (1987, 

1992, 1995), Whitley (1991) entreoutros, já abordavam a Estratégia nas organizações do 

ponto de vista sociológico. Não obstante, os mesmos rogavam seus estudos à sociologia ou 

suas áreas afins. Contudo, é a S-as-P que, inicialmente com Whittington (1996), passa a 

observar os estudos de cunho sociológico na figura de uma abordagem no campo de pesquisa 

da Estratégia Organizacional (Marietto e Sanches, 2013). 

A S-as-P, também, preocupa-se com as interações dos indivíduos enquanto uma 

atividade nas organizações. A S-as-P tem como foco aquilo que as pessoas fazem, 
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literalmente e rotineiramente, distanciando-se da ideia de estratégia enquanto uma 

propriedade das organizações. Nesta perspectiva, enfatiza-se que a estratégia não é algo que 

as organizações têm, mas algo que as pessoas das organizações fazem. Ressalta-se que em 

uma perspectiva baseada na prática há um convite para olhar a estratégia como uma ação 

humana, e, porque a interação humana é posicionada no centro, essa perspectiva toma uma 

posição ontológica diferente das pesquisas tradicionais em estratégia (Montenegro, 2009). 

Consequentemente, Marietto e Nassif (2013, p.51-52) explicaram que, para que a S-

as-P pudesse propor seu “turn” (Whittington, 2002; Jarzabkowski, 2004) com o paradigma 

positivista da Estratégia Econômica tradicional, a disciplina transcendeu a uma posição 

ontológica interpretativa e intersubjetiva. Esta posição privilegia a análise das atividades 

práticas contextualizadas no cotidiano de trabalho dos atores sociais envolvidos nos 

procedimentos estratégicos das organizações em uma perspectiva longitudinal. 

Sinteticamente, pode se inferir que não existe um conceito central de Estratégia na S-as-P. 

O fenômeno/objeto (Prática) é observado por outro pressuposto ontológico 

(intersubjetividade) não importando, aqui, o conceito de Estratégia. O Objeto/Fenômeno 

(Prática) está imerso no significado compartilhado do que é Estratégia para os atores sociais, 

estrutura e pesquisadores. Assim, é diferente (nem melhor, nem pior) da visão econômica 

objetiva, portanto, não representa ruptura, cisão, desapego ou qualquer outro adjetivo que 

possa estar subentendido neste contexto. É, simplesmente, a capacidade de se estudar 

Estratégia por outros ângulos (Whittington, 2007). 

A S-as-P foca o micro nível das atividades sociais e práticas que caracterizam a 

estratégia organizacional e o Strategizing. Em outras palavras, a S-as-P apresenta-se como 

uma alternativa a pesquisa estratégica, uma vez que foca sua atenção na análise nos 

fenômenos internos (in-depth) das organizações naquilo que realmente acontece durante a 

formação, implementação e outras atividades que lidam com a estratégia. Em síntese, a 

pesquisa está interessada na “caixa preta” do trabalho estratégico (Golsorkhi et al., 2010; 

Mintzberg, 1973). 

Para ancorar suas propostas teóricas e empíricas a Estratégia como Prática teve de 

incorporar em seu corpo analítico teorias de proximidade ontológica e epistemológica, tais 

como o Estruturacionismo (Giddens, 1979 e 1984) e a Teoria da Visão Baseada na Atividade 

(Jarzabkowski, 2005). Salienta-se, ainda, que os pressupostos do conceito de “Habitus” de 

Bourdieu (1990), bem como o Realismo Crítico (Bhaskar, 1989; Archer, 2000) figuram como 

alternativas a Teoria Estruturacionista. Enquanto que, o Sensemaking de Weick (1995) é 
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complementar a Teoria da Visão Baseada na Atividade. A disciplina, também, atende às 

implicações filosóficas da Teoria dos Jogos de Linguagem de Wittgensteinian (Mantere, 

2010), além das abordagens discursivas e de práticas de Foucault (1977; 1969) e Allard-Poesi, 

(2010), entre outras. 

Abaixo, apresenta-se o mapa conceitual da Disciplina: 

 

Figura 1: Mapa Conceitual da S-as-P 
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2.2.3 Categorias Analíticas da Estratégia como Prática 

A Estratégia como Prática investiga as práticas, práxis e practitioners nas 

organizações com uma visão sociológica – (“sociological eye” - Whittington, 2007) - 

notadamente diferente da visão econômica tradicional da estratégia. A Estratégia como 

Prática fornece as categorias e os níveis de análise quando sugerem estudos sobre as Práxis 

(Practice), Practitioners, Práticas e a Profissão de Estrategista (ou seja, o trabalho, os 

trabalhadores, as ferramentas, os consultores, professores, pesquisadores e estudantes em 

estratégia) nas organizações com uma visão sociológica. Portanto, não se vai a campo analisar 

as categorias das Práticas Estratégicas somente com o arcabouço teórico da S-as-P. A 

disciplina roga outras teorias de ontologias convergentes à prática diária imersa na realidade 

organizacional sob seu “guarda-chuva” para captura do seu contexto (Marietto e Nassif, 

2013). 

2.2.3.1 Practitioners 

Cabe aqui uma explicação. As palavras Practitioner e Practitioners não serão 

traduzidas para português neste estudo. Estas palavras não encontram uma definição adequada 

em língua portuguesa que expresse o real significado contextualizado das mesmas na língua 

inglesa (língua original destes termos). Assim sendo, preservar-se-á sua origem gramatical. 

A S-as-P entendeu, em princípio, o conceito de Practitioners como o indivíduo social, 

em uma perspectiva laboral diária, que está ligado diretamente à estratégia nas organizações 

(Whittington, 1996; Jarzabkowski, 2003). 

Whittington (2002) apoiou-se em Mintzberg (1994) argumentando que pelas 

investigações empíricas, não se sabe nada sobre eles. Ou seja, não se conhece sua formação 

educacional, não se sabe ao certo quais habilidades são necessárias ou devem ser adquiridas, à 

quais regras estão sujeitos. Questões estas que envolvem os tipos de carreiras, habilidades e 

conhecimentos sobre estes atores sociais nas organizações que possuem uma política distinta 

e, ainda, obscura às pesquisas acadêmicas. Para Mintzberg (1994, p.184), os practitioners 

possuem o dilema fundamental de conciliar as necessidades simultâneas entre conflitos para 

mudança e a estabilidade, onde, por um lado, o mundo esta sempre mudando e as 

organizações devem se adaptar e, por outro lado, as organizações necessitam de uma 

estabilidade básica para funcionar eficientemente. 

O Practitioner deve ter conhecimento técnico e habilidade manual. O conhecimento 

essencial é muito mais tácito do que formal, mais local do que geral e a persistência e o 
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detalhamento das ações deve estar acima do brilhantismo e da inspiração. O Practitioner 

efetivo é aquele que entende as rotinas locais e as diferentes regras envolvidas no making-

strategy dos diferentes atores sociais como os executivos, os gerentes gerais de subsidiarias, o 

staff e os consultores de planejamento estratégico (Whittington, 1996, p.732). 

Os Practitioners são os primeiros que fomentam movimentação estratégica, são 

aquelas pessoas que tem o trabalho de fazer, formar e executar a estratégia nas organizações. 

Estes atores sociais não são somente os diretores ou os executivos seniores das organizações, 

mas, também, em nível menos elevado na hierarquia, aqueles que fazem parte do staff 

estratégico ligados ao planejamento ou aos negócios estratégicos. Gerentes médios que 

também estão engajados no trabalho estratégico, não somente pela implementação, mas pela 

organização da agenda nos processos top-down, pela seleção de propostas e pela filtragem de 

informações estratégicas através da organização. Proeminentemente encontram-se aqui, 

também, os consultores de grandes consultorias e, frequentemente, outros atores como 

agentes de bancos de investimentos, advogados empresariais e gurus das escolas de 

administração (Whittington, 2006, p.619). 

Com a evolução da disciplina ao longo do tempo o conceito de Practitioners evoluiu. 

Whittington (2010, p.121) propôs uma agenda de pesquisa aos Practitioners denominados 

“Consumidores da Estratégia”. Ou seja, os empregados nos níveis inferiores das organizações 

que recebem as diretrizes estratégicas dos níveis superiores (sem participarem na formação 

das mesmas) e são responsáveis, positivamente ou não, pela operacionalização das mesmas. 

Jarzabkowski (2010, p.131) dividiu o conceito de Practitioner em duas categorias: a) 

Indivíduos que possuem influencia direta no fazer estratégia - proeminentemente TMT e 

Consultores; e b) Indivíduos que possuem influencia indireta – políticos, mídia, gurus 

acadêmicos e outros atores sociais que legitimam a práxis e a prática estratégica nas 

organizações. 

Finalmente, Marietto e Sanches (2013, p.158) propuseram a figura do Practitioner nas 

organizações de complexidade menor (micro e pequenas empresas). Independente de sua área 

de atuação (comércio, indústria, prestação de serviços, organizações do terceiro setor, 

instituições governamentais, entre outras categorias organizacionais) devem-se incluir como 

Practitioners os proprietários, sócio-proprietários, empreendedores, gerentes em qualquer 

nível, vendedores e/ou qualquer outra categoria profissional vinculada ao negócio. Esta 

posição social figura independente de sua lógica econômica, que, como em organizações de 
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alta complexidade, possuam, também, a função e a responsabilidade de fazer, formar e 

executar a estratégia diariamente nestas organizações. 

 

Categoria Analítica 1 (Practitioners): Pessoas que tem o trabalho, direto ou 

indireto, de fazer, formar e executar a estratégia nas organizações independente de 

sua área de atuação (Marietto e Sanches, 2013; Whittington, 1996, 2002, 2006; 

Jarzabkowski, 2003, 2010). 

 

2.2.3.2 Práxis (Practice) 

Correlacionado aos practitioners, Whittington (2006) pontuou a Práxis (Practice) 

observando que é o trabalho real dos practitioners, ou seja, “todas as diversas atividades 

envolvidas na formulação deliberada e na implementação da estratégia. Neste sentido, a 

practice estratégica é o trabalho intra-organizacional para fazer e garantir a execução da 

estratégia” (Jarzabkowski e Whittington, 2008a, p.282). Em outras palavras, a Práxis 

(Practice) pode ser definida, mais assertivamente, como a natureza situada e recorrente das 

atividades diárias englobando a rotina e a não rotina, o formal e o informal e as atividades, em 

multinível, no centro e na periferia das organizações que produzem consequências estruturais 

que são reforçadas ou mudam ao longo do tempo (Orlikowski, 2010; Whittington, 2006; 

Jarzabkowski, 2004). 

Cabe aqui uma explanação do termo Práxis para explicar que a palavra Práxis 

inicialmente incorporada na S-as-P (ver: Whittington 1996; 2002) foi substituída, 

posteriormente, pela palavra “Practice”, no entanto permanecendo o mesmo significado 

conceitual (ver: Whittington, 2006; Jarzabkowski e Whittington, 2008b). Neste trabalho usar-

se-á o termo “Práxis (Practice)” para este significado conceitual. 

Ainda que não explicado claramente pelos autores da S-as-P, Marietto e Sanches 

(2013) inferiram como uma tentativa de desacoplar da palavra “Práxis” de um significado 

que, na abordagem da S-as-P, pode ter uma dupla interpretação suscitando-se em dúvidas 

conceituais. A palavra Práxis, geralmente, vem sendo empregada em um significado 

objetivista, positivista, instrumental dos processos internos das organizações. Ao recorrer-se a 

Meireles (2001), o autor deixa evidente que a práxis de gestão (o mesmo utiliza a palavra 

prática como sinônimo) são os meios que as organizações utilizam para buscar os fins 
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almejados. Em suma, estas práxis são as ferramentas administrativas utilizadas pelos gestores 

em seu trabalho diário. 

 

Mas o que é uma ferramenta administrativa? Fica muito claro, para 

qualquer pessoa, identificar as ferramentas de um pedreiro, de um marceneiro, de 

um cozinheiro: fio-de-prumo, nível, desempenadeira, raspadeira; serrote, martelo; 

panela, frigideira, colher-de-pau. Mas o que são ferramentas administrativas? 

Observe-se que as ferramentas acima apontadas conferem aos respectivos 

profissionais a capacidade de realizar seu trabalho sem fio-de-prumo, nível, 

raspadeira e desempenadeira o pedreiro não realizaria adequadamente o seu 

trabalho; sem serrote e martelo o marceneiro não realizaria adequadamente seu 

trabalho; sem panela, frigideira, colher-de-pau o cozinheiro não realizaria 

adequadamente seu trabalho. Tal como ocorre com tais profissionais, ocorre o 

mesmo com o Administrador: há um conjunto de ferramentas sem as quais ele não 

pode adequadamente realizar seu trabalho. Tais ferramentas, entretanto, na maioria 

das vezes, não são tão concretas quanto os exemplos citados acima. São 

essencialmente técnicas, modos de fazer (Meireles, 2001, p.7). 

 

Nota-se que Meireles (2001) fala das ferramentas tradicionais de gestão como 

Diagrama de Pareto, GUT, Ishikawa, S-TODA, entre outras que são definidas de forma 

objetiva e, aparentemente, sem um contexto social envolvido nas mesmas. Porém, na S-as-P 

estas ferramentas, também, possuem um caráter social na formação e excussão da Estratégia 

diária nas organizações, contudo existe uma diferença conceitual para a mesma palavra 

“Práxis” em ambos os empregos. 

O conteúdo de utilização de ferramentas objetivas que, além de seus objetivos 

instrumentais, possuem características e objetivos sociais são definidos na S-as-P como 

“Practices” ou uma tradução próxima ao português como “Práticas”, estas discutidas abaixo 

na próxima definição conceitual, que é diferente do conceito de Práxis (Practice) elaborado 

aqui, percebendo-se o problema gramatical e o cuidado a ser impetrado quanto à utilização 

destes conceitos que possuem significados diferentes às teorias (Marietto e Sanches, 2013). 

De acordo com Whittington, (2006), a Práxis (Practice) pode ser entendida como “um 

fluxo de atividades situado e socialmente definido que gera como consequências os 

direcionamentos e a sobrevivência da empresa”. Porém, este trabalho é extremamente difuso e 

incerto. Grande parte dele pode ser visto em uma extensão maior ou menor de sequências de 

episódios e estes episódios podem incluir reuniões, intervenção de consultores, apresentações, 

discussão de projetos ou, simplesmente, conversas formais e informais. O domínio da práxis 

(practice) engloba a rotina e a não rotina, o formal e o informal e as atividades no centro e na 

periferia das organizações. 
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É na práxis (practice) da estratégia que ocorre a manipulação da estratégia via 

habilidade dos practitioners em conduzi-las através dos diversos níveis (multinível) da 

organização e por meio dos seus sistemas, episódios e rotinas às direções e objetivos que 

desejam atingir, porém como um trabalho incerto uma vez que não podem prever as reações 

dos demais atores (Whittington, 2006; Jarzabkowski e Whittington, 2008b; Jarzabkowski, 

2004). Pode-se, portanto, perceber a diferença entre os dois conceitos atribuídos à palavra 

Práxis. Na Estratégia Econômica ela vigora de uma forma instrumental. Na Estratégia como 

Prática ela engloba componentes sociais de conduta, comportamento e comunicação dos 

practitioners. 

 

Categoria Analítica 2 (Práxis - Practice): É a natureza situada e recorrente das 

atividades diárias englobando a rotina e a não rotina, o formal e o informal e as 

atividades, em multinível, no centro e na periferia das organizações que produzem 

consequências estruturais que são reforçadas ou mudam ao longo do tempo 

(Orlikowski, 2010; Whittington, 2006; Jarzabkowski, 2004). 

 

2.2.3.3 Prática 

Finalmente, o termo Prática implica em um desempenho repetitivo com o objetivo de 

tornar-se recorrente, habitual ou rotineiro para ratificar ações particulares (Jarzabkowski, 

2004, p.531). As Práticas são “intrinsecamente conectadas ao fazer, na medida em que 

fornecem os recursos comportamentais, cognitivos, processuais, discursivos e físicos através 

dos quais os atores constroem sua atividade”. As práticas da estratégia referem-se às rotinas 

compartilhadas de comportamentos direcionados ao fenômeno da Estratégia nas organizações 

que incluem as tradições, as normas e os procedimentos de pensamentos, ação e uso de 

“coisas” (ferramentas) (Whittington, 2006, p.619). 

 

A prática da estratégia ocorre em multinível (Klein et al. 1999). Em um 

nível a prática pode estar especificamente organizada, imersa nas rotinas, nos 

procedimentos operacionais e culturas (Nelson e Winter 1982; Martin 2002) que 

formam os modos locais de ação estratégica. (...) Mas a teoria da prática enfatiza o 

extra-organizacional também – as práticas derivam a partir de grandes campos e 

sistemas sociais na qual uma organização, em particular está imersa. (...) E, ainda, 

em nível maior, existem as práticas estratégicas de toda uma sociedade. Estas 

práticas sociais, por exemplo, normas de apropriação de escala, escopo e estrutura 

estratégica que diferem através das nações e do mundo (Fligstein 1990; Djelic 

1998); tipos de discursos que informam e legitimam a maneira de fazer estratégia 



28 

 

(Barry e Elmes 1997; Maguire et al. 2004); e técnicas de estratégia específicas, ao 

menos para a extensão do que eles venham a definir por rotinas de ação estratégica 

legitimas (WHITTINGTON, 2006, p.620). 

 

Em outras palavras, as práticas da estratégia são as ferramentas sociais, simbólicas e 

materiais através do qual o trabalho estratégico é feito. Estas práticas incluem as ferramentas 

derivadas da atividade diária da estratégia como as Cinco Forças de Porter, modelos de 

decisão e sistemas de orçamento, artefatos materiais e tecnológicos como flipcharts e Power 

Point, entre outros (Jarzabkowski e Whittington, 2008a, p.282). Observa-se agora que estes 

elementos estão em sincronia com os disponibilizados em Meireles (2001), mas carregados de 

um conteúdo social em sua realização diria, além do conteúdo objetivo instrumental. Em 

outras palavras, em uma visão social do fenômeno, por exemplo, uma reunião para a 

realização e operacionalização de formação das estratégias em uma organização utilizando-se 

ferramentas administrativas, como a Matriz SWOT, GUT ou S-TODA, também, figura como 

um evento social. A reunião apresenta-se carregada de objetos e rituais simbólicos, inclusive, 

de poder e expertise entre os participantes perante os demais indivíduos da organização, não 

se restringindo o uso destas ferramentas somente ao caráter instrumental de aplicabilidade das 

mesmas (Marietto e Sanches, 2013). 

 

Categoria Analítica 3 (Práticas): São as ferramentas sociais, simbólicas e 

materiais que ocorrem em multinível, intrinsecamente conectadas, que fornecem 

os recursos comportamentais, cognitivos, processuais, discursivos e físicos através 

dos quais os atores constroem suas atividades no trabalho diário da estratégia 

(Marietto e Sanches, 2013; Jarzabkowski e Whittington, 2008a). 

 

Por conseguinte, a Estratégia como Prática volta suas atenções para entender quem são 

os Practitioners da estratégia, o que eles fazem no dia-a-dia de trabalho e quais ferramentas 

utilizam para executar suas atividades (Whittington, 2002; 2006). 
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2.3 Teoria Estruturacionista 

 

2.3.1 Anthony Giddens e o Início da Teoria 

Anthony Giddens é, atualmente, um dos mais conhecidos e citados sociólogos vivos. 

Sua produção, ao longo de 30 anos, possui relevante contribuição e figura de forma ampla 

abrangendo a Teoria Social. A reflexão histórica sobre o Estado e a modernidade tardia, do 

estudo das redes empresariais a análise das classes sociais, entre outros temas sociológicos 

relevantes são temas de suas obras. Também foi professor de Sociologia na Universidade de 

Cambridge entre 1986 e 1997 e foi diretor da Polity Press e da London School of Economics 

entre 1997 e 2003. Teve forte influencia política no “novo trabalhismo britânico” atuando 

como assessor de Tony Blair durante sua gestão. A obra do autor apresenta clara diversidade, 

contudo podem-se identificar três temas ou fases recorrentes ao que o autor debruçou-se: i) A 

reconstrução da teoria social; b) A reinterpretação da modernidade; e c) A reformulação da 

teoria crítica da politica (Giddens, 2000, p.vii-viii). 

Em um contexto de envolvimento direto na política do Reino Unido e influencia na 

política de outros países, Ribeiro da Silva (2010, p.8-9) comenta que a terceira fase de 

Giddens culminou no desenvolvimento da Teoria da “Terceira Via”. De forma resumida, uma 

espécie de alternativa entre capitalismo e o socialismo que defende um "Estado necessário". 

Um Estado em que sua interferência não seja, nem máxima como no socialismo, nem mínima 

como no liberalismo. Esta política foi adotada explicitamente por Tony Blair e teve influência 

direta no Governo Clinton nos EUA, de Gerhard Schroder na Alemanha e em Fenando 

Henrique Cardoso no Brasil. Contudo, sabe-se que esta política não durou muito devido ao 

impacto significativo que ocorreu após o Onze de Setembro e nos anos que se seguiram com 

as guerras no Afeganistão e no Iraque promovendo o ressurgimento da Direita em grande 

parte da Europa e do Governo Bush nos EUA. 

Todavia, este estudo deita-se, em parte, sobre o primeiro tema de Giddens na proposta 

de reconstrução da Teoria Social. Não é intenção deste estudo reconstruir ou recontar toda a 

trajetória de Giddens no desenvolvimento de sua Teoria da Estruturação. A intenção é bem 

mais humilde, por assim dizer, sendo apenas a de localizar o leitor sobre as correntes, obras e 

autores que influenciaram Giddens na construção da mesma. 

A Teoria da Estruturação foi desenvolvida por Giddens em uma série de livros. 

Iniciou-se com “As Novas Regras do Método Sociológico” (1976), após “Problemas Centrais 
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da Teoria Social” (1979) e, finalmente, com uma declaração mais extensa e sistemática, “A 

Constituição da Sociedade” (1986). Sua principal proposta é de romper com os dualismos 

tradicionais (voluntarismo versus determinismo, individualismo versus estruturalismo, micro 

versus macro) que afetam a Teoria Social (Marietto e Nassif, 2013; Peters, 2006). 

Giddens inaugura seu legado apontando, com a publicação de Capitalismo e Moderna 

Teoria Social (1971), Marx, Durkheim e Weber como os “Pais Fundadores da Sociologia”. 

Esta obra passa a ser bibliografia básica para os estudantes de sociologia que pretendessem 

entender os três autores, devido renovação do tratamento conceitual sobre os mesmos, nas 

diversas universidades do mundo (Ribeiro da Silva, 2010; Giddens, 2000, p.viii). 

Posteriormente, Giddens, de maneira indireta, tece posições contra o objetivismo e o 

naturalismo da teoria estrutural-funcionalista de Parsons (1951 e 1949). Em outras palavras, 

após a Segunda Guerra Mundial passou a existir um leque específico de visões influenciadas 

pelo “Empirismo Lógico”. Questões de interpretação eram evitadas, uma vez que a ciência 

natural não era considerada um “empreendimento interpretativo”. Seu objetivo primário era a 

formulação de leis ou um sistema de leis, onde as teorias e conceitos estavam ligados às 

observações empíricas diretas. As ciências sociais eram, essencialmente, “não-

interpretativas”. A partir dos anos 70 este paradigma passa a perder força devido a reflexão 

crescente sobre a desilusão com as teorias dominantes da ciência social. O resultado desta 

mudança foi a proliferação de abordagens como a Fenomenologia, a Hermenêutica, a Teoria 

Crítica, o Interacionismo Simbólico, a Etnomedologia, o Pós-estruturalismo e a Teoria da 

Prática com ênfase em Bourdieu (Giddens e Turner, 1999, p.7-10). 

Peters (2006, p.206) parece ter definido adequadamente as correntes que influenciaram 

Giddens: 

 

Com efeito, a teoria da estruturação foi constituída por meio do exame 

crítico de uma enorme pletora de autores e escolas de pensamento na filosofia e nas 

diversas ciências sociais. Dentre as abordagens que figuram em maior destaque 

como ingredientes criticamente filtrados na construção do modelo teórico-analítico 

de Giddens, podemos incluir, como vimos, além da “Santíssima Trindade” de 

clássicos Marx, Weber e Durkheim, também a microssociologia de Goffman, a 

fenomenologia de Schutz, a etnometodologia de Garfinkel, o estrutural-

funcionalismo de Parsons e Merton, o estruturalismo de Saussurre e Levi-Sträuss, o 

pós-estruturalismo de Foucault e Derrida, a abordagem tempo-geografia de 

Hagerstrand, a ontologia heideggeriana e a pragmática da linguagem do segundo 

Wittgenstein. 
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Neste ponto Giddens (1979 e 1984) parece preocupar-se em desenvolver um meio-

termo entre estas visões. Sua ênfase recai no caráter ativo e reflexivo da conduta humana, 

diferente da proposição estrutural-funcional em que os atores sociais estão sujeitos a forças 

externas “dadas” que os mesmos não controlam nem compreendem. As capacidades 

reflexivas e as faculdades cognitivas passam a possuir um papel fundamental na explicação da 

vida social. Portanto, a explicação da vida social é contextual e a descoberta de generalizações 

não é a soma nem o desígnio supremo da teoria social. 

Em Giddens (1979 e 1984), o conceito de Estrutura caminha para uma forma mais 

dinâmica de interação. Enquanto, a Teoria Estrutural (Parsons, 1951) utilizava o termo 

Estrutura para denotar uma abstração que limita as ações sociais nas relações formais diárias. 

As normas que conduzem a atividade humana diária são sempre especificações de valores 

gerais presentes em estruturas sociais mais amplas. A Estrutura era tratada como uma 

entidade autônoma de restrição formal em que a ação das pessoas era moldada por forças 

além de seu controle e fora de sua presença imediata. 

Giddens (1984, p.13), também, transcende a concepção de estrutura outorgada pelos 

funcionalistas: “como uma espécie de padronização das relações sociais ou dos fenômenos 

sociais”: 

 

Os funcionalistas deram muito mais ênfase a ideia de função do que a de 

estrutura (...) “Estrutura” apresenta-se nesse caso como “externa” a ação humana, 

como uma fonte de restrição á livre iniciativa do sujeito independentemente 

constituído. 

 

Não obstante, na proposta Estruturacionista, a Estrutura passa a ser entendida como 

uma propriedade emergente da ação continua observada, simultaneamente: a) como um fluxo 

de ação em curso; e b) como um conjunto de tradições e/ou formas institucionalizadas que, 

simultaneamente, permitem e restringem essa ação. A ênfase está na interação que ocorre 

entre os dois (ação e estrutura) ao longo do tempo. Através desta interação, chamada de 

Estruturação (Giddens 1979), práticas institucionais influenciam as ações humanas que, por 

sua vez, reafirmam ou modificam a estrutura institucional. Deste modo, o estudo da 

Estruturação passa a investigar como o território institucional, e o reino da ação, configuram-

se uns aos outros (Barley, 1986, p.79-80). 
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2.3.2 Elementos Analíticos do Estruturacionismo 

Aparentemente, parece existir na proposta Estruturacionista uma mudança no nível de 

análise. Diferente da proposta positivista, quando se abstrai que o objeto de estudo pode ser 

alterado pela própria pesquisa, neste caso pela ciência social, Giddens (1979 e 1984) evoluiu 

seus elementos conceituais para uma “Ontologia Social”. Seus conceitos passam a ter mais 

poder explicativo, diferentes das ambições Parsonianas de “grande teoria” como um 

amontoado de conceitos que pretendem determinar e explicar toda situação possível no 

mundo social. O Estruturacionismo evidencia a ideia de produzir uma visão dinâmica da vida 

social observando que quaisquer modalidades de organização societária só existem 

historicamente enquanto reproduzidas através das atividades cotidianas espaço-temporalmente 

localizadas de atores individuais (Ribeiro da Silva, 2010; Peters, 2006). 

Neste sentido, o Estruturacionismo representa uma tentativa de transcender a 

dicotomia estrutura-ação. A Teoria de Parsons (1951) entende que existe um “dualismo” entre 

Estrutura e Ação, onde ambos são relacionados externamente. A ação figura como um artefato 

de imperativos estruturais essencialmente determinantes. Giddens (1979 e 1984) transcende o 

conceito e explica que Estrutura e Ação são vistas como lados da mesma moeda tratando-se, 

assim, de uma “Dualidade”. O autor persiste na ideia de que existe uma dependência mutua e 

uma relação intrínseca entre estrutura e ação, sendo esta dualidade da estrutura pautada por 

uma ontologia de potenciais. 

 

2.3.2.1 Ontologia Estruturacionista 

Para explicar os pressupostos ontológicos do Estruturacionismo, que buscam romper 

com as dicotomias, recorre-se a Cohen (1999, p.402) para esclarecer o que se pode entender 

por “Ontologia dos Potenciais”: 

 

A ontologia estruturacionista está voltada exclusivamente para os potencias 

constitutivos da vida social: as capacidades humanas genéricas e as condições 

fundamentais mediante as quais o curso e os resultados dos processos e eventos 

sociais são gerados e moldados numa multiplicidade de maneiras empiricamente 

discerníveis. 

 

Para suportar a ontologia que está em potência, pois acontece no instante da prática 

social pelos atores sociais em momentos espaços-temporais locais e ampliados, Giddens 

aceita a associação intrínseca entre ação e comunicação pressuposta no Interacionismo 
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Simbólico. Cohen (1999, p.408), em suma, apontou três premissas criadas por Blumer (1969): 

a) os seres humanos agem em relação às coisas, tomando por base o significado que as coisas 

têm para ele; b) o significado de tais coisas, às vezes, surge de uma interação social que a 

pessoa tem com seus iguais; e c) esses significados são manipulados e modificados através de 

um processo interpretativo, usado pela pessoa para lidar com as coisas que ele encontra. Em 

outras palavras, como explicou Schein (1992, p.7), Significados Compartilhados são o 

entendimento tácito que emerge quando os membros de um ou mais grupos interagem. 

Dessa forma, pode-se perceber que existe um compartilhamento de significados entre 

os atores sociais produtores das ações sociais espaço-temporalmente definidas, o que leva ao 

conceito de “Intersubjetividade” que, Machado-da-Silva, Fonseca e Crubellate (2005) 

entenderam como uma objetividade espaciotemporalmente delimitada dentro do 

compartilhamento de significados entre os atores sociais. Marietto e Sanches (2013), também 

entenderam que uma estrutura de significados compartilhados sob uma ontologia 

intersubjetiva e interpretativa de potenciais preocupa-se em capturar a prática na potência. 

Este fenômeno implica sua captura no momento instantâneo de sua ocorrência, por meio do 

compartilhamento de significados entre os atores sociais em seus diversos níveis. Portanto, 

pressupostos positivistas estruturalistas que possuem uma realidade tida como “dada” e 

externa ao sujeito não se enquadram nesta perspectiva dinâmica. Existe, aqui, a necessidade 

do olhar sobre o momento e o aspecto temporal deste e não uma análise sobre algo que está 

positivamente outorgado como um processo, conteúdo ou resultado. Destarte, mostrou-se aqui 

a mudança de nível ontológico para a análise na perspectiva Estruturacionista dos fenômenos 

neste estudo. 

 

Definição 1 (Intersubjetividade): Refere-se ao compartilhamento de significados 

atribuídos por atores individuais em cada situação social específica, garantindo 

uma objetividade localizada, porque é espaciotemporalmente delimitada 

possibilitando o estabelecimento de pontes significativas em relação aos conceitos 

de subjetivo e objetivo (Machado-da-Silva, Fonseca e Crubellate, 2005). 

 

Definição 2 (Ontologia dos Potenciais): Potencias constitutivos da vida social: as 

capacidades humanas genéricas e as condições fundamentais mediante as quais o 

curso e os resultados dos processos e eventos sociais são gerados e moldados 
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numa multiplicidade de maneiras empiricamente discerníveis (Cohen 1999, 

p.402). 

 

Pressuposto Analítico 1 (Significados Compartilhados): Entendimento tácito que 

emerge quando os membros de um ou mais grupos interagem (Schein, 1992, p.7). 

 

Acompanhando-se, ainda, a lógica de Cohen (1999) demonstra-se porque este trabalho 

não transcendeu ao debate em nível epistemológico. A argumentação permaneceu em nível 

ontológico, uma vez que se pode deduzir que o autor tenta explicar algo que é presente em 

Giddens na formação da Teoria da Estruturação. O mesmo não transcendeu seus pressupostos 

ontológicos a evidências epistemológicas em sua teoria. 

 

“A ausência de hipostatização na teoria da estruturação é evidente na 

extensão em que Giddens evita impor quaisquer restrições substantivas aos seus 

conceitos ontológicos. Estes conceitos não atribuem prioridade trans-histórica a 

práticas ou processos específicos de produção e reprodução social; não se postulam 

“necessidades” universais nem para as coletividades nem para os atores sociais” 

(Cohen, 1999, p.402). 

 

2.3.2.2 Poder de Agência dos Atores Sociais 

Mediante estas condições, Giddens (1984, p.5) evidenciou o nível de controle que os 

agentes estão aptos a manter de modo reflexivo sobre suas condutas cotidianas e, também, dos 

outros. Monitoração Reflexiva da Ação quer dizer que os atores não só controlam e regulam 

continuamente o fluxo de suas atividades e esperam que os outros façam o mesmo por sua 

própria conta, mas, também, monitoram rotineiramente aspectos sociais e físicos dos 

contextos em que se movem. Por Racionalização da Ação entendeu-se que os agentes mantem 

um continuo “monitoramento teórico” das bases de sua atividade. Todavia, existe para 

Giddens (1984, p.6) uma diferença entre monitoração reflexiva e racionalização da ação de 

sua motivação. A Motivação da Ação refere-se mais ao potencial para ação do que 

propriamente ao modo como a ação é cronicamente executada pelo agente. Ensejando, aqui, 

ao espectro de desejos, vontades e finalidades que levam o indivíduo a perseguir determinadas 

atividades. Espectro que abarca tanto os planos e projetos pessoais amplos e conscientemente 

formulados em termos dos quais a intencionalidade de todo um leque de condutas subsidiárias 

pode ser organizada (Peters, 2006, p.216). 
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Figura 2: Monitoramento Reflexivo da Atividade 

 

Fonte: Giddens (1984, p.5) 

 

Giddens (1984, p.6), ainda explicou que embora atores competentes possam quase 

sempre informar discursivamente sobre suas intenções ao atuar do modo que atuam, podem 

não fazer necessariamente o mesmo no tocante a seus motivos. A motivação inconsciente é 

uma característica significativa da conduta humana. Ou seja, é a habilidade praxiológica que a 

consciência humana desponta no modo específico de Consciência Prática das habilidades 

sociais, que deve ser distinguida da Consciência Discursiva que é a habilidade de por as 

coisas em palavras (Marietto e Nassif; 2013; Cohen, 1999, p.412-413). 

Em uma observação mais detalhada à Giddens (1984, p.33-36) percebeu-se que o 

autor utilizou pressupostos de Freud e Mead para explicar, aqui em poucas palavras, que a 

Consciência Prática excede a Consciência Discursiva. A Consciência Pratica é a habilidade de 

justificar os motivos de determinada atividade e a monitoração reflexiva da conduta e os 

ajustes de suas práticas na continuidade da vida social é que possibilita aos atores de 

atingirem seus desígnios. “Neste sentido, consciência prática pressupõe estar o sujeito apto a 

fazer um relato coerente de suas atividades e das razões que as motivaram”. 

Para Peters (2006, p.210), a dimensão da Consciência Discursiva pode ser entendida 

como repositório de conhecimentos. Estes conhecimentos (em particular, de ideias acerca do 

seu comportamento e dos seus ambientes sociais de atuação) são aqueles que os atores são 

capazes de expressar discursivamente se requisitados a fazê-lo. Ademais, o Inconsciente, que 

é concebido em um sentido próximo ao freudiano, inclui as formas de cognição e os impulsos 

reprimidos que estão totalmente subtraídos à consciência ou que aparecem nesta apenas de 

modo hermeneuticamente distorcido em sintomas neuróticos, sonhos e atos falhos, conforme 

sustentado pela psicanálise de Freud. Ou seja, os Motivos da/para a ação (Giddens, 1984, p.7). 
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Figura 3: Dimensões de Consciência 

 

Fonte: Giddens (1984, p.7) 

 

(Giddens, 1984, p.8) até o momento conceituou estes elementos inerentes ao agente e, 

por conseguinte, passou a explicar a natureza da Agência Humana. A vida ocorre como um 

fluxo de ação intencional, mas as consequências podem ser impremeditadas (figura 1). A 

Agência Humana só pode ser definida em termos de intenções. Para que um item do 

comportamento seja considerado uma ação é preciso que o indivíduo tenha intenção de 

manifestar, caso contrário o comportamento em questão é apenas uma resposta reativa ou 

consequência impremeditada da ação. O autor recorreu a Durkhein (1966 [1897]) e utilizou 

como exemplo o suicídio pontuando que o mesmo só ocorre quando o individuo demonstra a 

intenção de precipitar a autodestruição. Se uma pessoa sai do meio fio e é atropelada por um 

carro não pode ser considerado um suicida se o evento foi acidental; é algo que acontece ao 

individuo e não algo que o individuo faz. 

Machado-da-Silva, Fonseca e Crubellate, (2005, p.24) acentuaram que: 

 

Giddens (1984), a exemplo de Selznick (1992), também associa agência à 

Intencionalidade. Contudo, ele admitiu que a intenção é aspecto relevante, porém 

não suficiente para explicar a capacidade de agência. Assim, considera que agência 

não consiste tão somente na intenção que os indivíduos possuem de realizar as 

coisas, mas na sua habilidade de fazer tais coisas em primeiro lugar, o que implica 

poder. Segundo ele, em dicionário da língua inglesa, o vocábulo agente significa 

“aquele que exerce poder ou produz um efeito”. Nesses termos, Agência é a 

capacidade de interferir em eventos, não necessariamente de modo intencional. Agir, 

mais do que pretender algo, é ser significativo na sua ocorrência, na medida em que 

a ação depende da capacidade do indivíduo de ‘fazer uma diferença’ em um estado 

pré-existente de coisas ou curso de eventos. 

 

Marietto e Nassif (2013, p.58) corroboraram que a partir de seus pressupostos 

ontológicos, Giddens (1984) refutou a possibilidade da existência de uma uniformidade 

mecânica na ação social (Cohen, 1999, p.410) ao conceituar a Agência Humana: 

 

Agência diz respeito a eventos dos quais um indivíduo é o perpetrador, no 

sentido de que ele poderia, em qualquer fase de uma sequência de conduta, ter 

atuado de modo diferente (Giddens, 1984, p.7). 
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Em outras palavras, a capacidade de Agência Humana é seguir um sistema de práticas 

e recusar outro. Por exemplo, se para um indivíduo em idade adulta estudar mais é prioritário 

a trabalhar mais, o sistema intelectual está sobre o sistema econômico. Todavia, Giddens 

(1984, p.7-8) esclareceu os pressupostos de intencionalidade ou não, dentro da capacidade de 

agência. Se ao escolher estudar mais o indivíduo obtém um reconhecimento familiar 

ampliado, principalmente, de seu filho adolescente (fato não intencional do indivíduo) e, por 

este reconhecimento, seu filho no futuro, em idade de decisão profissional ou acadêmica 

resolver realizar uma vida acadêmica mais longa do que o planejado em detrimento ao 

trabalho remunerado, esta será a consequência do ato não intencional do indivíduo ao optar 

intencionalmente por estudar mais. 

Nas palavras de Giddens: 

 

As consequências do que os atores fazem, intencionalmente ou não, são 

eventos que não teriam acontecido se eles tivessem se comportado de modo 

diferente, mas cuja realização não esta ao alcance do poder do agente (independente 

de quais eram suas intenções) (Giddens, 1984, p.9). 

 

A participação na pluralidade dos sistemas sociais é o potencial de agência humana. 

Esta agência é a capacidade de fazer de outra maneira, de seguir um sistema de práticas em 

detrimento de outros (eg. trabalhar até tarde em detrimento de ir para casa – agência 

econômica sobre a família). Esta agência humana é que faz a diferença para o mundo de 

forma grande ou pequena, uma vez que contribui para a reprodução ou negação de cada 

sistema em particular (Giddens, 1984, p.9-10). 

Nos Estudos Organizacionais, a Agência Humana é a participação plural do indivíduo 

no sistema social da organização. Este fenômeno pode ser observado quando os atores sociais, 

no desempenho de seus papeis laborais diários, não são totalmente previsíveis e variavelmente 

qualificados. Nestas condições, estes indivíduos fazem a diferença para a organização através 

de suas escolhas, recusas ou falhas. No domínio Organizacional, os gestores em qualquer 

nível, não são, exaustivamente, definidos por sua posição de classe social ou a posição 

hierárquica na organização. De forma consciente, ou inconsciente, a família, a moral, 

interesses políticos, entre outros elementos podem estar envolvidos também. Por exemplo, o 

Patriarca dos negócios em uma empresa familiar tem mais em jogo do que somente o lucro. 

Desta forma, não se deve esperar um direcionamento suave nas tarefas gerencias. Os gestores 

podem ser mais ou menos hábeis ou, mais ou menos dedicados no exercício de suas funções 
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laborais diárias. De forma mais simples, eles podem se distrair, podem ter “coração mole” na 

delegação das tarefas, podem errar ou, simplesmente, serem incompetentes. Para o 

Estruturacionismo são estes motivos e interpretação intima que, na medida do possível, 

devem ser estudadas e não somente aquilo que está exterior a estes atores sociais 

(Whittington, 2010, p.111). 

Finalmente, Giddens (1984, p.15) difundiu, claramente, uma conexão entre Poder e 

Agência. Pois, é concedida ao agente a possibilidade de escolha entre uma conduta ou outra. 

Esta possibilidade de escolha pressupõe ao agente uma gama de poderes causais, incluindo o 

de influenciar os manifestados por outros. 

 

Pressuposto Analítico 2 (Poder de Agência): Capacidade do indivíduo de ser o 

perpetrador na participação de eventos (intencionalmente ou não), no sentido de 

que ele poderia, em qualquer fase de uma sequência de conduta, ter atuado de 

modo diferente, ou seja, é ter a possibilidade de seguir um sistema de práticas e 

recusar outro (Marietto e Nassif, 2013; Whittington, 2010; Machado-da-Silva, 

Fonseca e Crubellate, 2005; Cohen, 1999; Giddens, 1984). 

 

2.3.2.3 Estrutura, Sistema Social e Estruturação 

Uma vez localizada a noção de agência pôde-se pleitear entender a interdependência 

entre Estrutura e Ação analisando-se os conceitos de Estrutura, Sistema Social e Estruturação 

em Giddens (1984). 

Machado-da-Silva, Fonseca e Crubellate (2005, p.25) interpretaram que Giddens 

(1984) entende Estrutura como ‘traços de memória’. Estes traços mnêmicos se manifestam, se 

reproduzem e se reconstroem em qualquer atividade humana prática, em que os atores sociais 

se expressam como tal. Deste modo, para além de padrões externos e objetivos construídos 

para exercer pressão sobre a ação, as Estruturas são referências que permanecem virtuais e 

latentes até o momento em que alguma prática social ocorre tornando-se tanto meio como 

resultado dela. Rossoni (2009, p.38) complementou o conceito explicando que Estrutura é um 

conjunto de regras e recursos recursivamente organizados como propriedades de sistemas 

sociais, marcada pela ausência do sujeito, pela atemporalidade e pela não espacialidade. 

No ambiente Organizacional, a Estrutura pode ser vista, simultaneamente, como um 

fluxo continuo de ações e um conjunto de tradições institucionalizadas que refletem e 
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restringem estas ações. A Estrutura é entendida como uma propriedade emergente da ação 

(Barley, 1986, p.80). A Estrutura, também, permite que os recursos tornem as ações possíveis 

e, ao mesmo tempo, as regras orientem estas ações. Por exemplo, os gestores tornam-se 

agentes poderosos mediante o controle de alocação dos recursos e autoritários quando 

comandam as regras de aplicação destes recursos de forma eficaz. No entanto, seu poder é 

tanto reforçado, quanto inibido, por normas de conduta que podem ser mais ou menos 

compartilhadas por seus colegas e subordinados dentro da Organização (Whittington, 2010, 

p.112). 

 

Pressuposto Analítico 3 (Estrutura): Conjunto de regras e recursos 

recursivamente organizados, está fora do tempo e do espaço, exceto em suas 

exemplificações e coordenação como traços mnêmicos e é marcada por uma 

ausência do sujeito e como propriedade emergente da ação humana (Giddens, 

1984; Barley, 1986). 

 

Desta forma, Giddens (1984, p.25) diferencia Estrutura de Sistema Social explicando 

que os Sistemas Sociais são as relações reproduzidas através do tempo e espaço entre os 

atores ou coletividades, organizadas como práticas sociais regulares. Estas atividades são as 

práticas rotineiramente reproduzidas através da interação continua das pessoas imersas nos 

sistemas sociais. Nessa linha de raciocínio, os sistemas sociais existem em vários níveis – por 

exemplo, uma sociedade nacional em particular, uma indústria, uma organização ou mesmo 

uma equipe para projetos estratégicos. 

Estes Sistemas Sociais não ligam seus membros por meio de algum tipo de circuito 

homeostático determinista. Ao contrario, estes sistemas são tipicamente sobrepostos, 

contraditórios e precários. Os atores sociais participam de diversos Sistemas Sociais ao longo 

do dia. São funcionários, cidadãos, familiares entre outros papéis sociais. Neste sentido, os 

agentes estão lutando diariamente com as exigências e divergências destes sistemas. Ainda 

que as interações dos atores sociais sejam suficientes para manter os sistemas sociais, eles 

sofrem muitas falhas locais e nenhum deles possui um “império” suficiente para impor uma 

obediência completa sobre os atores sociais. É por meio da participação nestes sistemas 

sociais que se pode reconhecer o potencial de agência humana de cada individuo 

(Whittington, 2010, p.110). 
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Pressuposto Analítico 4 (Sistema Social): Atividades localizadas de agentes 

humanos organizadas como práticas socais regulares, tipicamente sobrepostas, 

contraditórias e precárias que são reproduzidas através do tempo e espaço em 

vários níveis (Giddens, 1984; Whittington, 2010). 

 

Para Giddens (1984, p.25) analisar a Estruturação de sistemas sociais significa estudar 

os modos como tais sistemas, fundamentados nas atividades cognoscitivas de atores 

localizados, se apoiam em regras e recursos na diversidade de contextos de ação para serem 

produzidos e reproduzidos em interação em virtude da Dualidade da Estrutura. 

 

Definição 3 (Estruturação): Condições que governam a continuidade ou a 

transmutação das estruturas e portanto, a reprodução dos sistemas sociais 

(Giddens, 1984). 

 

2.3.2.4 Propriedades Estruturais, Princípios Estruturais, Instituição e Ambiente 

Técnico-Institucional 

Com a definição de Estruturação aponta-se para a definição dos pressupostos teóricos 

centrais de investigação. Lembrando-se que este estudo observou o fenômeno da Dualidade 

da Estrutura por meio da Conduta Estratégica entre atores sociais do Conselho Consultivo e o 

ambiente organizacional em que estão imersos na formação das Estratégias em uma Holding 

Familiar.  

Para se definir Propriedades Estruturais, Princípios Estruturais e Instituição, 

retornamos a Giddens (1984, p.17): 

 
A estrutura refere-se em análise social, às propriedades da estruturação que 

permitem a delimitação de tempo-espaço em sistemas sociais. (...) Dizer que 

estrutura é uma “ordem virtual” de relações transformadoras significa que os 

sistemas sociais, como práticas reproduzidas, não têm “estruturas”, mas antes 

exibem “propriedades estruturais”, e que estrutura só existe, como presença espaço-

temporal, em suas exemplificações em tais práticas e como traços mnêmicos 

orientando a conduta de agentes humanos dotados de capacidade cognoscitiva. (...) 

As propriedades estruturais mais profundamente embutidas, implicadas na 

reprodução de totalidades sociais chamo de “princípios estruturais”. Aquelas 

práticas que possuem a maior extensão espaço-temporal, dentro de tais totalidades, 

podem ser designadas como instituições. 
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Para Barley (1986, p.102), as Propriedades Estruturais de um Sistema Social 

Organizacional são tanto meio como resultado das práticas que constituem estes sistemas. A 

ligação entre a ação e a estrutura formal pode ser visualizada como uma cadeia de sucessivas 

codificações. Por exemplo, em termos de troca de comunicação, a dominância encontra 

expressão como uma propriedade estrutural das organizações centralizadas. As decisões são 

tomadas por atores com status hierárquico superior, mas as informações e as decisões também 

fluem, por definição, hierarquia abaixo. Em outras palavras, as regras e recursos relativos à 

dominância da comunicação através da hierarquia da organização são propriedades do sistema 

social, onde as estruturas são relativamente duradouras e ordenadas por princípios gerais do 

sistema por meio da conduta cognoscitiva dos atores sociais (Whittington, 2010, p.111). 

 

Pressuposto Analítico 5 (Propriedades Estruturais): São características 

localizadas e institucionalizadas dos sistemas sociais, estendendo-se ao longo do 

tempo e do espaço e ausentes de sujeito, mas que orientam a conduta de agentes 

humanos dotados de capacidade cognoscitiva (Giddens, 1984). 

 

Definição 5 (Princípios Estruturais): São as propriedades estruturais mais 

profundamente embutidas, implicadas na reprodução de totalidades sociais, ou 

seja, os fatores envolvidos no alinhamento institucional global de uma sociedade 

(Rossoni, 2009; Giddens, 1984). 

 

Definição 6 (Instituição): Modo padronizado de comportamento. Práticas que 

possuem a maior extensão espaço-temporal, dentro de tais totalidades que 

representam os aspectos mais duradouros da vida social, proporcionando solidez 

através do tempo e do espaço (Rossoni, 2009; Giddens, 1984). 

 

Neste estudo, para evitar uma miscelânea conceitual e analítica em nível de 

Propriedades Estruturais, Princípios Estruturais e Instituição, uma vez que o objeto de 

investigação encontra-se definido no ambiente Organizacional, empresta-se da Teoria 

Institucional a definição de Ambiente Técnico-Institucional. Análogo aos conceitos acima, 

este é o ambiente em que ocorrem ou situam-se os elementos Estruturacionistas e 

Institucionais de investigação e, simultaneamente, onde os atores sociais estão imersos em 

suas práticas laborais diárias nas organizações. Isto é, sabe-se que ao se descrever e identificar 
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os elementos que constituem o ambiente técnico-institucional no/do fenômeno, analogamente, 

terá se identificado Propriedades Estruturais, Princípios Estruturais e Instituição. 

Machado-da-Silva e Fonseca (2010, p.40) definiram este ambiente de forma separada: 

 
Os ambientes técnicos, ou espaços de competição na ótica econômica, são 

aqueles cuja dinâmica de funcionamento desencadeia-se por meio da troca de bens 

ou serviços, de modo que as organizações que neles se incluem são avaliadas pelo 

processamento tecnicamente eficiente do trabalho. Logo, o controle ambiental é 

exercido sobre os resultados em termos de quantidade e qualidade, modelando as 

organizações através de um isomorfismo competitivo. Indústrias sujeitas a uma 

economia de mercado exemplificariam a força dos fatores técnicos (DiMaggio & 

Powell, 1983; Scott & Meyer, 1992). Os ambientes institucionais caracterizam-se, 

por sua vez, pela elaboração e difusão de regras e procedimentos, que proporcionam 

às organizações legitimidade e suporte contextual. Nesse caso, o controle ambiental 

incide sobre a adequação da forma organizacional às pressões sociais, resultando em 

um isomorfismo institucional. Conforme mencionado anteriormente, sob condições 

de incerteza, as organizações sujeitam-se a requerimentos governamentais, copiam 

estruturas e práticas, ou implementam medidas genericamente aceitas em redes 

profissionais. Igrejas, escolas e hospitais públicos constituiriam alguns exemplos da 

influência dos fatores institucionais (DiMaggio & Powell, 1983; Scott & Meyer, 

1992). 

 

Machado-da-Silva e Fonseca (2010, p.40), ainda explicaram que os ambientes técnicos 

e institucionais são facetas da mesma dimensão. As demandas técnicas e econômicas ocorrem 

no ambiente técnicoe as demandas sociais e culturais são postas pelo ambiente institucional. 

No entanto, pode-se expandir o conceito, na busca de caracterizar um ambiente técnico-

institucional, inferindo-se que em um ambiente organizacional podem interagir, 

concomitantemente, ambos os aspectos. No mesmo ambiente os elementos técnicos e 

econômicos interagem com os elementos sociais e culturais de forma intrínseca e, inclusive, 

possuem a propriedade de capacitar ou inibir a adaptação ao ambiente organizacional, seja ele 

interno ou externo a organização. 

 

Pressuposto Analítico 6 (Ambiente Técnico-Institucional): São aqueles cuja 

dinâmica de funcionamento econômica desencadeia-se por meio da troca de bens 

ou serviços, de modo que as organizações que neles se incluem são avaliadas pelo 

processamento tecnicamente eficiente do trabalho e pela elaboração e difusão de 

regras e procedimentos, que proporcionam às organizações legitimidade e suporte 

contextual (Machado-da-Silva e Fonseca, 2010). 
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2.3.2.5 Dualidade da Estrutura e Análise da Conduta Estratégica 

Percebendo-se agora a constituição entre Agentes e Estrutura, Giddens (1984, p.25) 

compreendeu que, diferente da perspectiva Estrutural, os mesmos não são dois conjuntos de 

fenômenos dados independentemente – um Dualismo. Mas, representam uma Dualidade. De 

acordo com a noção de Dualidade da Estrutura, as propriedades estruturais de sistemas sociais 

são, ao mesmo tempo, meio e fim das práticas que elas recursivamente organizam. A estrutura 

não é “externa” aos indivíduos: enquanto traços mnêmicos e exemplificada em práticas 

sociais; é, num certo sentido, mais “interna” do que externa as suas atividades. 

Giddens (1984, p.26) exemplifica o fenômeno utilizando-se de propriedades 

discursivas: 

 

Ao reproduzirem propriedades estruturais, para repetir uma frase utilizada 

anteriormente, os agentes também reproduzem as condições que toram possível tal 

ação. A estrutura não tem existência independente do conhecimento que os agentes 

possuem a respeito do que fazem em sua atividade cotidiana. 

 

Giddens (1984) esclareceu que a Dualidade da Estrutura é sempre a base principal das 

continuidades na reprodução social através do espaço-tempo. Por sua vez, pressupõe a 

monitoração reflexiva dos agentes na durée da atividade social cotidiana. Expandindo-se 

Rossoni e Machado da Silva (2008) comentaram que os agentes carregam consigo, em sua 

cognoscibilidade, a capacidade de acessar os elementos institucionais a partir da reprodução 

dos sistemas sociais em momentos espaciotemporalmente ampliados. Inclusive, utilizando-se 

do monitoramento reflexivo da conduta na continuidade das práticas diárias. Sendo assim, a 

lógica da Dualidade da Estrutura possibilita que os elementos estruturais e institucionais 

sejam vistos além de sua faceta restritiva e estável, mas como processo em constante mudança 

– uma Durabilidade Dinâmica. A premissa de Giddens (1984), para a Dualidade da Estrutura 

é evidente em todas as instâncias da ação, mesmo não se especificado como a articulação 

entre instituição e ação evoluem. Todavia, para compensar a mudança, bem como a 

estabilidade, exige-se um modelo temporal de recursividade do processo de Estruturação 

(Barley, 1986). 

Peters (2006, p.208), também, entendeu que: 

 

A noção fulcral de recursividade de práticas implica a consideração do fato 

de que os atores humanos recriam constantemente, ainda que nunca ex nihilo, as 
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próprias condições de suas atividades por meio de seu envolvimento reflexivo em 

tais ações, de forma que uma instância (a ordenação ou estruturação recursiva das 

práticas) pressupõe a outra (monitoramento reflexivo da conduta), no que compõe o 

teorema fundamental da teoria da estruturação: a dualidade da estrutura. Do mesmo 

modo que a reprodução continuada de práticas sociais exige a atuação hábil da 

reflexividade dos agentes, o automonitoramento só se torna possível ao ator se este 

reconhece tais práticas como sendo “as mesmas” através de certas coordenadas 

espaço-temporais, sendo a natureza rotineira e repetitiva que caracteriza o “tempo 

reversível” (Lévi-Strauss) da vida social cotidiana, nesse sentido, a “base material” 

(Giddens, 2003: XXV) do caráter recursivo da atividade societária, por meio do qual 

os agentes reproduzem contínua e interativamente as propriedades estruturais de 

seus contextos de atuação. 

 

Sinteticamente, as Regras e Recursos se implicam simultaneamente no decurso das 

práticas sociais. As regras delimitam os procedimentos da manipulação dos recursos e estes 

constituem os meios de atualização das regras nas interações sociais. Destarte, mediante as 

Dimensões da Dualidade da Estrutura (figura 4), o conceito de Estrutura fomenta um conjunto 

de regras e de recursos que acionados no decurso da ação e por estes reproduzidos ou 

transformados sofrem a tensão institucional dos sistemas sociais (Giddens, 1984, p17-21). 

Rossoni (2009, p.39) apreende que, segundo Giddens (1989), a Dualidade da Estrutura 

em interação é composta pela associação do domínio da estrutura ao domínio da ação 

humana. Ainda em Giddens (1984), a agência é reforçada pelo controle sobre os recursos que 

é exercido através de seguir-se, ou rejeitar, as regras. Estas regras e recursos são as 

propriedades estruturais dos sistemas sociais, onde as estruturas são princípios relativamente 

duradouros e gerais de ordenação do sistema. Na Dualidade da Estrutura, as Regras têm um 

significado amplo, para incluir não apenas aqueles que são legisladas em algum sentido, mas, 

também, as regras menos formais implícitas nas rotinas hábitos, procedimentos e convenções. 

 

Figura 4: Dimensões da Dualidade da Estrutura 

 

Fonte: Giddens (1984, p.29) 
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Rossoni (2009, p.39-40), de forma bastante objetiva, interpretou a inter-relação das 

Dimensões da Dualidade da Estrutura (figura 4), entendendo-se que a explicação merece ser 

replicada abaixo: 

 

A comunicação do significado na interação envolve o uso de esquemas 

interpretativos por meio dos quais os agentes interpretam o que os outros dizem ou 

fazem. A aplicação desses esquemas depende de uma ordem cognitiva 

compartilhada pela comunidade que possibilite a incorporação de significado por 

parte dos atores. Enquanto o ator utiliza essa ordem cognitiva, a aplicação dos 

esquemas interpretativos reconstitui essa ordem. O uso do poder na interação 

envolve a aplicação de facilidades ou recursos pelos quais os agentes são capazes 

de gerar resultados, afetando a conduta dos outros. Para Giddens (1989), esses 

recursos são entendidos de duas formas: (1) recursos alocativos, que são os 

recursos materiais envolvidos na geração de poder, mais intimamente relacionados 

ao ambiente natural e a dominação da natureza; (2) recursos autoritários: recursos 

não materiais derivados da capacidade de tirar proveito das atividades de outros, ou 

seja, o domínio de alguns atores sobre outros. As facilidades tanto se inserem em 

uma ordem de dominação, como na medida em que são aplicadas, reproduzem tal 

ordem. Por fim, a constituição moral da interação envolve a aplicação de normas, 

que são derivadas de uma ordem legítima, sendo reconstituída por sua aplicação por 

meio do uso da sanção (GIDDENS, 1978, 1989). 

 

Atinge-se, assim, a noção chave da Dualidade da Estrutura: “As propriedades 

estruturais de um sistema são, ambos, meios e resultados das práticas que elas recursivamente 

organizam" Giddens (1984, p.25). Isto quer dizer que as propriedades estruturais são 

essenciais para a ação, ao mesmo tempo em que está sendo produzida ou reproduzida por esta 

ação. 

 

Pressuposto Analítico 7 (Dualidade da Estrutura): Estrutura como o meio e o 

resultado da conduta que ela recursivamente organiza; as propriedades estruturais 

de sistemas sócias que não existem fora da ação, mas que estão cronicamente 

envolvidas em sua produção e reprodução (Giddens, 1984). 

 

Uma noção complementar para a Dualidade da Estrutura é a visão de Giddens da 

competência dos atores. Para o autor todos os agentes são socialmente competentes. A ideia 

central é a reflexividade: a capacidade dos seres humanos para serem reflexivos - para pensar 

sobre a sua situação - é a capacidade de mudá-la. Com isto, os conceitos de Dualidade da 

Estrutura e Agentes competentes estão inter-relacionados. Na verdade, o caminho da 
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estruturação de interpretar a interação entre a estrutura e a ação, requer atores competentes e 

reflexivos (Pozzebon e Pinsonneault, 2005, p.253). 

Giddens (1984, p. 288), também, ressaltou o fato de que antes de se ascender a uma 

analise metodológica da Dualidade da Estrutura deve-se antes realizar uma Análise da 

Conduta Estratégica. Por Análise da Conduta Estratégia o autor entende que o foco incide 

sobre os modos como os atores sociais se apoiam nas propriedades estruturais para a 

constituição de relações sociais. Na medida em que se trata de uma diferença de ênfase, não 

existe uma linha divisória que separe os dois tipos e cada um deles tem de ser, em principio, 

completado por uma concentração na Dualidade da Estrutura. 

Em outras palavras, a Análise da Conduta Estratégica significa dar primazia às 

consciências discursivas e práticas e às estratégias de controle dentro de limites contextuais 

definidos. A Conduta Estratégica está subentendida nos sentidos ramificados dos termos, 

condições e consequências que a ação possui. A análise coloca em suspensão as prerrogativas 

e os elementos institucionais e foca-se na conduta de interação entre os agentes no espaço e 

tempo de suas práticas diárias observando e apreendendo seus elementos de 

Cognoscibilidade, Capacidade e Poder de Agência, Intencionalidade, Compartilhamento de 

Significados, entre outros elementos (Giddens, 1984). 

Toda interação social se expressa nas (e através das) contextualidades da presença 

corporal. Ao passar da análise da Conduta Estratégica para um reconhecimento da Dualidade 

da Estrutura temos de começar avançando cautelosamente de dentro para fora no tempo e no 

espaço. Isto é precisamos tentar ver como as práticas seguidas numa dada gama e contextos 

estão implementadas em mais amplas esferas de tempo e espaço para tentar descobrir suas 

relações com a práticas institucionalizadas (Giddens, 1984). 

 

Pressuposto Analítico 8 (Análise da Conduta Estratégica): Análise social que 

coloca em suspensão as instituições como socialmente reproduzidas, 

concentrando-se no modo pelo qual os atores socais monitoram reflexivamente o 

que fazem; no modo pelo qual os atores se apoiam em regras e recursos na 

constituição da interação (Giddens, 1984). 

 

Pode-se interpretar que Giddens (1984), com sua noção de Dualidade da Estrutura 

buscou uma ligação entre o micro e o macro. Se a Estrutura é reproduzida pela dinâmica dos 
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sistemas sociais, o locus próprio para o estudo da reprodução social está no processo de 

constituição da interação (Rossoni, 2009). Abstraindo-se que os atores sociais buscam, por 

meio de sua cognoscibilidade no ambiente técnico-institucional, elementos para guiarem suas 

práticas diárias e, assim, reproduzirem a Estrutura, percebe-se que estes elementos estruturais 

fazem parte de um todo maior ou Global. O ator social, em sentido pessoal, busca nos 

elementos institucionalizados da Estrutura suas bases cognitivas para a ação. Mediante isto, 

ainda lhe é imputado o Poder de Agência de poder escolher um caminho em detrimento de 

outro para as consequências esperadas ou impremeditadas de sua ação evidenciando-se em 

sua Conduta Estratégica Contextual. E, possivelmente, com isto será capaz de operacionalizar, 

a reprodução Estrutural, ou mesmo uma mudança na Estrutura a partir da legitimação de 

práticas relativamente diferentes (fruto do poder de agência), ou não, mas com consequências 

operacionais e institucionais que influenciam a Estrutura para uma durabilidade dinâmica. 

 

2.4 Interconexões da Estratégia como Prática e a Teoria Estruturacionista 

A Teoria Estruturacionista vem servindo de base analítica em diversos estudos 

organizacionais tendendo a se concentrar no nível micro do comportamento estratégico 

(Whittington, 1992; Pozzebon, 2004). Pode-se observar que o uso contínuo e crescente está 

direcionado ao “turn” dos estudos sobre a prática nas pesquisas em Administração 

(Whittington, 2006). Alguns exemplos podem ser observados em: Rossoni, Marietto e Silva 

(2011) na Análise de Sistemas Mundiais; Busco (2009) na Administração Contábil Pública; 

Chiasson e Saunders (2005) no Empreendedorismo; Feldman (2004) em Processos de 

Mudança Organizacional; Heracleous e Barrett (2001) em Tecnologia de Informação; 

Orlikowski (2000) em Gestão da Informação em TI; e o mais famoso estudo Organizacional 

Estruturacionista, Barley (1986), na implantação de novas tecnologias de diagnóstico por 

imagens em hospitais na Inglaterra, entre tantos outros (Marietto e Nassif, 2013). 

Whittington (2010) ofereceu diversas sugestões para os estudos da S-as-P na 

perspectiva Estruturacionista. Para a Estratégia como Prática a Teoria Estruturacionista 

oferece aos pesquisadores vários elementos atraentes como: a) atenção aos detalhes micro 

sociológicos; b) sensibilidade ao contexto institucional; e c) abertura à mudança. A literatura 

emergente da Estratégia como Prática já adotou aspectos da Teoria da Estruturação. A Tabela 

XX sumariza oito estudos empíricos extraídos de Journals Americanos e Europeus que 

utilizaram, de forma substancial, as noções Giddens dentro da tradição da S-as-P revelando, 

assim, alguns pressupostos Estruturacionistas já conectados com a S-as-P. 
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Tabela 2 – Giddens no Estudo da Prática Estratégica 

Autores Tema Métodos 
Uso da Teoria 

Estruturacionista 

Teorias 

Adicionais 

Balogun e Johnson 

(2005), Org. Studies 

Resultados Intencionais 

e interpretações dos 

gerentes nas estratégias 

de mudança 

Estudo de 

Caso: Revisão 

de encontros e 

anotações  

Agência, 

Significados e 

dialética do 

controle 

Sensemaking 

Howard-Grenville 

(2007), Org. Sci. 

Assuntos de Vendas ao 

longo do tempo – 

Gerentes Médios 

Etnografia e 

Observação 

Participante 

Normas, rotinas e 

esquemas 

reproduzidos 

através da prática 

Politicas 

Organizacionais 

e Recursos 

Jarzabkowski (2008), 

AMJ 

Tipos de Strategizing, 

comportamento e seus 

efeitos 

Estudo de Caso 

Comparativo: 

Entrevistas e 

Observações 

Estrutura e 

Agência; 

Recursividade e 

Mudança 

Teoria 

Institucional 

Kaplan (2008), 

Org. Sci. 

Enquadramento de 

projetos rivais por 

gerentes médios 

Observação, 

Entrevistas e 

Documentos 

Poder e habilidade 

dos atores 

Goffmanesque 

Frame Theory 

Mantere (2008), JMS 

Expectativa sobre as 

Estratégias dos 

Gerentes Médios 

Entrevistas em 

12 

Organizações 

Agência e 

cognoscibilidade 

Middle Manager 

Roles 

Paroutis e Pettigrew 

(2007), Human Relat 

Atividades de Times 

Estratégicos no Centro 

e Periferia 

Estudo de 

Caso: 

Entrevistas 

Natureza Rotineira 

da Prática e 

cognoscibilidade 

dos agentes 

Processo 

Estratégico 

Salvato (2003), JMS 
Micro Estratégias na 

evolução da empresa 

Estudo de Caso 

Comparativo: 

Entrevistas 

Agencia e rotinas 

de adaptação 

Dynamic 

capabilities; 

Sewell (1992) 

Rouleau (2005), JMS 

Gerencia média 

interpretando e 

vendendo a mudança 

Estudo de 

Caso: 

Etnografia 

Consciência 

Prática e 

Discursiva; 

Estruturas Sociais 

Sensemaking e 

Sensegiving 

Fonte: Whittington (2010, p.119). 

 

Whittington (2010, p.124), finalmente, explicou que os pesquisadores da S-as-P 

claramente encontrarão utilidade para a Análise da Conduta Estratégica no fenômeno da 

Dualidade da Estrutura Organizacional, especialmente para a compreensão do Poder de 

Agência dos gestores. Dada a audiência dos pesquisadores da S-as-P este fluxo de trabalho 

tem forte potencial de desenvolver conhecimento para fora do topo hierárquico das 

organizações. Podendo envolver consultores e outros atores sociais que lidam com a estratégia 

nas Organizações. 
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2.5 Pergunta de Pesquisa e Esquema Teórico-Analítico do Estudo 

Perante o delineamento teórico desta tese que culminou com as definições teóricas, as 

categorias analíticas e os pressupostos analíticos no quadro teórico-empírico de referência, 

derivou-se a seguinte pergunta de pesquisa: 

 

COMO A CONDUTA ESTRATÉGICA DOS MEMBROS DO CONSELHO 

CONSULTIVO, COLETIVAMENTE, INFLUENCIA RECURSIVAMENTE O 

CONTEXTO ESTRUTURAL DA ORGANIZAÇÃO NA FORMAÇÃO DAS 

ESTRATÉGIAS DE UMA HOLDING FAMILIAR? 

 

Desdobrando-se do delineamento teórico e da pergunta de pesquisa, para uma 

compreensão cognitiva dos elementos de teórico-analíticos desta pesquisa, apresenta-se o 

esquema teórico-analítico do estudo. 

 

Figura 5: Esquema Teórico-Analítico 

 

Dualidade 
Organizacional 

Movimento 
Recursivo 
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Este capítulo detalha as Considerações Éticas sobre a Pesquisa, O Empirismo em 

Giddens, o Design da Pesquisa e a Proposição Ontológica, Epistemológica, Metodológica e os 

Métodos do Estudo. 
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3.1 Considerações Éticas sobre a Pesquisa 

Diferente da maioria das teses optou-se por iniciar este capítulo com as considerações 

que demarcaram as fronteiras Éticas desta pesquisa devido à delicadeza e relevância do 

assunto neste estudo. Esta pesquisa, em certa medida, possui um caráter de originalidade, 

confiabilidade e complexidade considerável, uma vez que teve acesso a dados que não são 

usuais e/ou comuns de obter por serem de conteúdo estratégico da organização. Este estudo 

foi conduzido sobre as conjecturas da vídeo-etnografia, entrevista em profundidade e análise 

de documentos obtidos junto aos Proprietários e Conselho Consultivo de uma Holding de 

empresas. Ou seja, um conteúdo, absolutamente, estratégico e sigiloso para a Organização. 

Este conteúdo, estratégico e sigiloso, converge diretamente ao pronunciamento de 

Golsorkhi et al., (2010) e Mintzberg, (1973), em relação a “caixa preta” do trabalho 

estratégico nas organizações. Esta caixa preta liga-se diretamente a dificuldade de se 

realizarem pesquisas imersas no ambiente estratégico das organizações, principalmente no 

ambiente onde habitam os TMTs e proprietários das organizações. Os conteúdos destes 

contextos são estratégicos em diversos níveis por tratarem de informações financeiras, 

operacionais, de posicionamento estratégico, entre outras e, principalmente, em relação aos 

concorrentes. Esta parece ser a razão pela qual as organizações optam por não divulgarem 

estes dados. Ainda que o meio acadêmico esteja pautado sobre certa Ética, acredita-se que 

esta posição das organizações não é de todo incorreta no sentido de resguardar sua integridade 

e seus objetivos. É um direito que assiste as organizações. 

Sobre a Ética na pesquisa acadêmica, Merriam (2009) pontuou observando que a Ética 

lida com a interação entre o pesquisador e os participantes da pesquisa. Portanto, a Ética 

profissional da pesquisa diz respeito ás questões relacionadas ao sigilo do colegiado 

investigador, a propriedade intelectual e a consideração da “verdade” sobre os fatos apurados. 

Nesta direção, este estudo foi desenhado sob as considerações de Lichtman (2010), de “não 

causar danos” aos participantes ou a organização estudada. 

Para validar os pressupostos Éticos explicam-se as decisões tomadas quanto aos dados 

coletados e a análise dos mesmos nesta pesquisa. Os dados foram obtidos a partir da filmagem 

de dois episódios de reuniões dos proprietários da Holding e seu conselho consultivo com o 

objetivo de debater Estratégias para a durabilidade dinâmica do grupo de empresas. 

Naturalmente, o conteúdo debatido entre estes atores sociais é de extrema relevância e, ao 

mesmo tempo, sigiloso para a Organização, uma vez que contem diversas interações relativas 

a pontos fundamentais da estratégia futura. Estas estratégias relacionam-se ao posicionamento 
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financeiro, posicionamento operacional, posicionamento dos proprietários na relação 

hierárquica da Holding e, principalmente, ao posicionamento em relação aos diversos 

concorrentes que o grupo abarca, pois a Holding contém um número considerável de 

empresas sob a guarda. Na mesma direção os documentos fornecidos, bem como o conteúdo 

da entrevista em profundidade e e-mails trocados entre o autor e os participantes do estudo, 

sustentam-se nos mesmos fundamentos estratégicos de sigilo de dados direcionados as 

gravações em áudio e vídeo. 

Mediante as circunstancias, o autor deste estudo optou pelos seguintes cuidados e 

diretrizes Éticas: a) Não foi, nem será divulgada qualquer evidência, em todo o estudo e nos 

relatos fora do mesmo, que direcionem ao nome da organização ou os nomes dos 

participantes. Os participantes foram retratados no estudo no contexto hierárquico, como 

presidente, consultor estratégico, sócio majoritário, entre outras indicações que se julgaram 

convenientes. As categorizações são demonstradas no capítulo 4 na análise dos dados; b) Não 

foram, nem serão fornecidas quaisquer evidências que se julguem possíveis de identificar a 

organização e seus proprietários. Entenda-se nestas evidências proposições ou sugestão do 

local da sede da organização ou das empresas que integram a Holding, bem como os negócios 

específicos em que a Holding atua; c) Sobre as gravações, documentos e transcrições, os 

mesmos não foram divulgados no anexo deste estudo, novamente, para resguardar o sigilo dos 

mesmos. No estudo existem excertos extraídos das transcrições, gravações e dos documentos. 

Todavia, estes excertos foram transcritos obedecendo aos critérios Éticos propostos neste 

estudo. Ou seja, foram alterados para manter o sigilo dos dados; d) Naturalmente, na 

apresentação de defesa da tese a banca avaliadora terá acesso aos dados para avaliar os 

mesmos da forma que achar adequada; e) Para se atestar a veracidade da pesquisa e dos dados 

o autor deste estudo e seu orientador reservam-se ao direito de manterem a guarda dos 

mesmos. Destarte, caso seja necessária à aferição dos dados, a quem posa interessar, pode-se 

solicitar ao autor, bem como ao orientador do estudo. Os mesmos poderão ser verificados 

“somente” na presença e em equipamentos dos próprios, vedando-se qualquer tipo de 

transferência ou divulgação destes dados a outrem, independentemente dos motivos alegados. 
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3.2 Empirismo em Giddens – Operacionalização da proposta empírica 

Sobre o desafio empírico direcionado a Estratégia como Prática na perspectiva 

Estruturacionista, ambas inerentes a uma ontologia intersubjetiva que considera a potência 

dos fatos sociais, Giddens (1984, p.286-287) destacou a importância da pesquisa social ser 

sensível as habilidades complexas que os atores possuem para coordenar os contextos de seu 

comportamento cotidiano. Uma vez que, a vida social pode, com frequência, ser previsível em 

seu curso, esta previsibilidade, em muito de seus aspectos, são os próprios atores sociais que 

fazem acontecer. Muitas vezes ela não acontece apesar das razões que eles têm para sua 

conduta. Portanto, solicita-se, também, ao analista social a sensibilidade a constituição 

espaço-temporal da vida social. Onde, analisar a coordenação espaço-temporal de atividades 

sociais significa estudar as características contextuais de locais onde os atores sociais se 

movimentam em seus percursos cotidianos e regionalização de locais que se estendem através 

do tempo-espaço. 

Os desafios ontológicos de compreensão da realidade organizacional propostos pela 

Teoria Estruturacionista tornaram a teoria complexa, pois envolvem conceitos e proposições 

gerais que operam em um alto nível de abstração. A teoria não se conecta facilmente a 

qualquer método de pesquisa especifico ou abordagem metodológica o que dificulta sua 

aplicação empírica. Um dos diversos pressupostos sobre isto se deita no fato de que Giddens 

(1984) buscou romper com dualismos como agência/estrutura, determinismo/voluntarismo, 

subjetivo/objetivo, entre outras dicotomias. Pozzebon (2004, p.248) afirmou que os estudos 

em Gestão Estratégica tendem a recriar ou reafirmar estas tendências dicotômicas. 

A Teoria Estruturacionista, ao desafiar estas premissas, impôs uma visão baseada na 

Dualidade da Estrutura. Ou seja, a proposta vai além do dualismo, onde a ação humana e 

estrutura não são mais vistas como categoricamente distintas, mas que operam 

simultaneamente. Estas alternativas representam esforços para explorar novas interpretações 

de dilemas sociológicos antigos encontrados nos estudos organizacionais (Pozzebon, 2004). 

De fato, a Teoria Estruturacionista instiga os pesquisadores a romperem com 

paradigmas dominantes. Giddens (1984) ofereceu novas propostas de observações dos 

fenômenos organizacionais, além da perspectiva Positivista. Entender a vida organizacional 

de forma microscópica e detalhada pela análise das interações laborais diárias, além dos 

pressupostos unidirecionais de causa e efeito e de variáveis dependentes e independentes 

parece possuir um grande sentido ao avanço dos estudos de Gestão Estratégica nas 

Organizações (Pozzebon, 2004, p.252). Seguindo as considerações de Marietto e Nassif 
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(2013, p.52), este estudo procurou mergulhar na profundidade analítica do fenômeno social de 

formação das estratégias na organização, diferente de propostas objetivistas e positivistas que 

somente “arranham a realidade socialmente construída”. Ou seja, a Estratégia como Prática na 

perspectiva Estruturacionista instigou o autor deste estudo à tentativa de ajudar a romper o 

paradigma dominante na área de Estudos em Estratégia Organizacional. 

Para transcender estes paradigmas analíticos e reconhecendo que a teoria 

estruturacionista tende a gerar alguns problemas na pesquisa empírica, Giddens (1984, p.284-

286) forneceu algumas indicações relativas à análise social estruturacionista. Estas indicações 

nortearam este estudo: a) O estilo literário não é irrelevante para a exatidão das descrições 

sociais. Ou seja, a escrita deve ter o objetivo de descrever um dado contexto cultural e social 

para outros que não o conhecem; b) O cientista social é um comunicador, apresentando redes 

de significado associadas com certos contextos de vida social a aqueles que estão em outros; 

c) Estas duas premissas podem ser interpretadas como a pretensão básica em toda pesquisa 

social: a de que o pesquisador comunica novos conhecimentos previamente inexistentes e 

inacessíveis (em qualquer sentido) aos membros de uma comunidade social ou sociedade; d) 

A Descrição Densa será requerida em alguns tipos de pesquisa (sobretudo as de tipo mais 

etnográfico); d) A pesquisa deve ser sensível às habilidades complexas que os atores sociais 

possuem para coordenar os contextos de seu comportamento cotidiano; e) O pesquisador deve 

ser sensível à constituição espaço-temporal da vida social. Ou seja, deve-se analisar a 

coordenação espaço-temporal das atividades sociais estudando as características contextuais 

de locais onde os atores sociais se movimentam em seus percursos cotidianos. 

Este estudo, também, acompanhou o direcionamento empírico de Giddens (1984, 

p.288-290) para da análise da Conduta Estratégica, e Giddens (1984, p.298-299) para a 

análise e operacionalidade da Dualidade da Estrutura nos fenômenos apurados nas Reuniões 

do Conselho consultivo da Holding. 

Para Análise da Conduta Estratégica, Giddens (1984) orientou que as propriedades 

institucionalizadas dos cenários de interação são metodologicamente supostas como “dadas”. 

Em outras palavras, tratar as propriedades como dadas, não é afirmar que elas não são 

produzidas ou reproduzidas pela agência humana, mas que se devem concentrar as análises 

nas atividades contextualmente situadas de grupos definidos de atores sociais. O autor sugere 

os seguintes princípios para a análise da Conduta Estratégica: i) a necessidade de evitar 

descrições empobrecidas da cognoscibilidade dos agentes; ii) uma descrição refinada da 
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motivação; e iii) uma interpretação da dialética do controle. Alguns exemplos da 

operacionalização destes termos encontram-se no quadro abaixo. 

 

Quadro 1: Operacionalização da análise da Conduta Estratégica 

Definição Exemplo de Operacionalização 

Necessidade de evitar descrições empobrecidas 

da Cognoscibilidade dos Agentes 

A análise sistemática dos dados gravados, 

apresentando, inclusive, excertos de suas 

transcrições, proporcionou detalhes sobre o 

conhecimento, ou não, dos atores sociais 

mediante os contextos impostos ás ações e/ou 

propostas de ações do Conselho Consultivo pelo 

ambiente estratégico, interno e externo, em que a 

Holding está socialmente inserida. 

Descrição Refinada da Motivação; 

A análise sistemática dos dados gravados, 

apresentando, inclusive, excertos de suas 

transcrições, proporcionou ricos detalhes sobre os 

motivos e formas de interações durante as 

reuniões do conselho consultivo. Sejam estas 

interações motivadas por consequências 

impremeditadas ou conotações ideológicas dos 

atores sociais. 

Interpretação da Dialética do Controle 

A análise sistemática dos dados gravados, 

apresentando, inclusive, excertos de suas 

transcrições, proporcionou ricos detalhes sobre os 

episódios protagonizados pelos proprietários e 

consultores nas reuniões na busca de legitimação 

(explicação ou justificativa) desta ou daquela 

decisão de suas ações e das ações dos outros. 

Estas interações transfiguraram-se como uma 

dialética de controle e poder, pelo menos, no 

contexto das reuniões, uma vez que, estava fora 

do escopo deste estudo apurar resultados após as 

reuniões. 

 

Portanto, este estudo buscou evidenciar o conhecimento, discursivo e tácito, dos atores 

sociais imersos no ambiente técnico-institucional das reuniões do Conselho Consultivo. Está 

cognoscibilidade e reflexibilidade calcaram-se mediante as prováveis consequências futuras 

de insucesso na formação das estratégias que promovam a sobrevivência da Holding. De fato, 

este deve, ou deveria ser o motivo por trás das atividades do Conselho Consultivo. No 

entanto, uma dialética intencional, ou não, de controle no âmbito do contexto empresarial e de 

poder no Conselho Consultivo da Holding, também, apresentou-se ao cenário analítico. 

Para a análise da Dualidade da Estrutura, Giddens (1984, p.298) explicou que para se 

passar da análise da Conduta Estratégica para o reconhecimento da Dualidade da Estrutura 

deve-se iniciar “avançando cautelosamente de dentro para fora no tempo e no espaço”. Isto 

implicou em tentar reconhecer como as práticas dos membros do conselho consultivo, em 
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uma dada gama de contextos espaço-temporalmente localizados, se apoiaram nas regras e 

recursos mais amplamente envolvidos do que nos contextos imediatos de ação. O empirismo 

para apropriação desta conexão teve suas propostas em: i) conectar a regionalização dos 

contextos de ação com formas mais amplas de regionalização; ii) apreender a incrustação de 

suas atividades no tempo, na medida em que elas reproduzem práticas, ou aspectos de 

práticas, que estão estabelecidas desde longa data; iii) os modos de distanciamento espaços-

temporais que ligam as atividades e inter-relações em questão ás características das 

sociedades globais ou sistemas intersociais. Alguns exemplos da operacionalização destes 

termos encontram-se no quadro abaixo. 

 

Quadro 2: Operacionalização da análise da Dualidade da Estrutura 

Definição Exemplo de Operacionalização 

Conectar a regionalização dos contextos de 

ação com formas mais amplas de 

regionalização 

Por meio da análise documental e análise 

sistemática das gravações estabeleceu-se as 

práticas comuns no conselho consultivo da 

Holding em correlação, ou não, com as práticas 

sociais de outros Conselhos Consultivos de outras 

organizações ou consultorias. 

Apreender a incrustação de suas atividades no 

tempo, na medida em que elas reproduzem 

práticas, ou aspectos de práticas, que estão 

estabelecidas desde longa data 

Por meio da análise documental e análise 

sistemática das gravações obteve-se indícios de 

reprodução de práticas socialmente imersas no 

ambiente técnico-institucional da Holding 

anteriores a formação do Conselho Consultivo. 

Modos de distanciamento espaços-temporais 
questão às características das sociedades 

globais ou sistemas intersociais. 

Quanto as práticas sociais do conselho consultivo 

se distanciam de práticas comuns do sistema 

social da Holding e/ou de outros conselhos 

consultivos em outras organizações. 
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3.3 Design da Pesquisa 

O presente estudo pode ser enquadrado como de natureza descritiva e analítica. Os 

estudos descritivos e analíticos são usados em diversas áreas das ciências para uma 

exploração sistemática e profunda do fenômeno/objeto. As ciências sociais, especificamente, 

as pesquisas em Estratégia Organizacional, buscam nos estudos descritivos e analíticos a 

profundidade requerida na descrição e análise de fenômenos sociais, seja em nível de 

sociedade, organizacional, grupos, ou até mesmo indivíduos sociais. 

A responsabilidade da pesquisa neste estudo ampara-se nos dizeres de Giddens (1986, 

p.285), quando enfatiza que as descrições de fenômenos sociológicos têm a tarefa de mediar 

às redes de significado dentro das quais os atores orientam sua conduta. Estas descrições são 

categorias interpretativas que pedem, também, um esforço de tradução dentro e fora das redes 

de significado envolvidas nas teorias sociológicas. Aqui, o cientista é um comunicador, 

apresentando redes de significado associados com certos contextos da vida social àqueles que 

estão em outros. 

Para descrever e comunicar os fenômenos sociais Creswell (2009) recomenda três 

elementos fundamentais em um protocolo de pesquisa: visão global da pesquisa; estratégia da 

pesquisa; e os métodos. Na direção da abordagem de Creswell (2009), a visão global da 

pesquisa recai sobre o pressuposto ontológico da Intersubjetividade (Machado-da-Silva, 

Fonseca e Crubellate, 2005) e da Ontologia do Potenciais (Giddens 1979 e 1984; Cohen 

1999). Este pressuposto reside no compartilhamento de significados atribuídos por atores 

individuais em cada situação social específica garantindo uma objetividade localizada, porque 

é espaço-temporalmente delimitada, além de ocorrer na potência dos constitutivos da vida 

social. A intersubjetividade e a Ontologia dos Potenciais demandam uma epistemologia 

Interpretativa A Estratégia de Pesquisa é qualitativa e multimodal, sendo os métodos a vídeo-

etnografia, entrevistas em profundidade e análise documental. 

A figura abaixo apresenta a inter-relação da proposição da empírica deste estudo. 
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Figura 6: Inter-relação do Design da Pesquisa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Grix (2002, p.180) 
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3.4 Enquadramento do Design da Pesquisa - Proposição Ontológica, 

Epistemológica, Metodológica e os Métodos do Estudo 

Este estudo baseia-se na apuração dos fenômenos sociais protagonizados por atores 

sociais (TMT e Conselho Consultivo) imersos no contexto espaço-temporal de formação das 

Estratégias em uma Holding. A análise dos fenômenos recai sobre os pressupostos teóricos e 

analíticos da Estratégia como Prática na perspectiva Estruturacionista. Assim sendo, julga-se 

importante delimitar os pressupostos Ontológicos, Epistemológicos, Metodológicos e 

demonstrar os Métodos que fundamentam esta pesquisa. 

A clareza Ontológica e Epistemológica nos estudos em ciências sociais deve-se, 

principalmente, para compreender a inter-relação entre os termos chave da pesquisa 

procurando-se, assim, evitar confusões quando se discute proposições teóricas e abordagens 

do fenômeno social possibilitando ser capaz de reconhecer outras posições e defender a sua 

própria posição. Em outras palavras, busca-se evitar confusões estruturais de pressupostos 

ontológicos diferentes e, algumas vezes concorrentes ou até antagônicos, relativamente, 

comuns nas pesquisas sociais, principalmente vinculados a Epistemologias Qualitativas de 

Pesquisa, sendo que, analogamente, acabam por utilizar ferramentas de pesquisa (métodos) 

inadequados para o fenômeno em questão (Grix, 2002, p.175-176). 
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3.4.1 Enquadramento Ontológico do Estudo 

Para a compreensão do que é Ontologia, exemplifica-se uma posição ontológica 

Objetiva, como o Funcionalismo, tende a inferir que o fenômeno social está “dado” e seus 

significados independem da existência dos atores sociais. Por outro lado, uma perspectiva 

ontológica Subjetiva, como o Construtivismo, tende a perceber que o fenômeno social e seus 

significados estão continuamente sendo realizados pelos atores sociais implicando que o 

fenômeno social não é só produzido pela interação social, mas esta em constante estado de 

manipulação e interação. Isto tende a ensejar métodos e instrumentos de coleta e análise de 

dados diferentes. 

De forma sintética, Grix (2002, p.177) pontua que para o pesquisador a Ontologia é o 

ponto de partida para qualquer pesquisa. O Pressuposto Ontológico pode ser descrito como a 

preocupação do que acreditamos que constitui a realidade social. Em outras palavras, as 

reivindicações e suposições que são feitas sobre a natureza da realidade social, as alegações 

sobre o que existe, o que isto parece, quais as unidades que o compõem e como essas 

unidades interagem umas com as outras. Pode ser traduzido como a resposta para a questão: 

“Qual é a natureza da realidade social e política a ser investigada?” 

Este estudo trabalha com um pressuposto Ontológico Intersubjetivo da realidade social 

amparada pela Ontologia dos Potenciais. Entende-se aqui que a Intersubjetividade ocorre na 

Potência do Fenômeno. A apuração do fenômeno, no exato momento e local contextual de seu 

acontecimento, permite aos atores sociais envolvidos compartilharem seus significados 

garantindo, assim, a objetividade do fenômeno dentro dos potenciais constitutivos da vida 

social permitindo a reflexão e interação instantânea sobre os cursos e resultados dos eventos 

socais gerados (Machado-da-Silva, Fonseca e Crubellate, 2005; Cohen 1999; Giddens, 1984). 

Um exemplo da relação descrita acima é demonstrado, por meio deste estudo, quando 

da apuração das inter-relações sociais entre os proprietários e os membros do conselho 

consultivo que ocorrem nos episódios de reunião para a formação das Estratégias para a 

durabilidade dinâmica da Holding. As ferramentas de trabalho, os argumentos, as tentativas 

de influencia, entre outros elementos dos consultores expostas nestes momentos de interação 

estão carregadas de significados que buscam atingir um objetivo de convencimento sobre os 

proprietários do negocio em direção aos objetivos de sobrevivência da organização. É neste 

momento que os proprietários presentes refletem e interagem (capacidade cognoscitiva), por 

meio da interpretação subjetiva dos significados compartilhados com os consultores 

objetivando suas ações na busca de intervir, ou não, nos posicionamentos dos consultores 
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tentando direcionar, ou não, os possíveis resultados deste evento. Tentando simplificar, os 

fenômenos (dados desta pesquisa) serão interpretados no exato contexto - momento e local - 

em que acontecem e com quem os protagoniza (Potência), não existindo a possibilidade de 

apuração a posteriori. 

 

3.4.2 Enquadramento Epistemológico do Estudo 

Concomitantemente, se a Ontologia é sobre o que pode ser conhecido, então a 

Epistemologia é sobre “como o que assumimos que existe pode ser conhecido” (Grix, 2002). 

A Epistemologia como teoria do conhecimento, foca no processo de obter conhecimento 

especialmente com relação aos métodos, validação e os meios possíveis de se atingir o 

conhecimento da realidade – independente do entendimento que se tenha a respeito dela. 

Portanto, a Epistemologia relaciona-se com o desenvolvimento de novos modelos e teorias 

que são mais adequados do que os modelos e teorias concorrentes. A Epistemologia procura 

responder: O que e como nós podemos aprender sobre isto? Por quais faculdades atingimos o 

conhecimento? Para Grix (2002, p.177) há uma clara relação de precedência entre ontologia e 

epistemologia e metodologia – a ordem é fundamental para compreender os termos. 

A Epistemologia aplicada à investigação científica implica em um estudo crítico dos 

princípios, das hipóteses, das categorias analíticas e dos resultados, determinando sua origem 

lógica e a sua validade. Portanto, para cada enfoque epistemológico se tem uma maneira 

especial de conceber os processos lógicos necessários para construir o objeto do 

conhecimento. A Epistemologia trabalha com a hipótese de que os modelos de investigação se 

fundamentam em distintas apreciações sobre a relação do objeto e seu contexto. Eles se 

diferenciam conforme os contornos levados em conta, as formas de delimitar o objeto, 

isolando-o dos contextos e relacionando-o com eles (Mello, 2005). 

O pressuposto Epistemológico, também, entende que o todo pode ainda advir da ideia 

de um resultado. Após a elaboração realizada pelo sujeito num contexto cultural e social 

específico, e de manifestações de um fenômeno determinado (é uma totalidade que se esconde 

e que depois se recupera na articulação dos indicadores do fenômeno). Outra forma de 

compreensão seria o todo como produto da articulação entre os dados objetivos da realidade e 

a interpretação do sujeito. Na medida em que os fenômenos se articulam, torna-se possível a 

dinâmica da transformação do todo em parte e da parte em todo. Desta forma, um mesmo 
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fenômeno é simultaneamente parte (em relação a um todo mais amplo e complexo) e todo (em 

relação às partes que o compõem) (Mello, 2005). 

De forma sintética, para a apropriação deste todo, entende-se que o debate 

epistemológico é longo e complexo devido às diversas dimensões epistemológicas dentro da 

ciência do conhecimento que advogam pela sua primazia. Guerreiro Ramos (1996, p.159), 

inclusive, pontua que: 

 

É cada vez mais perceptível que as disciplinas academicamente definidas 

como Economia, Sociologia, Antropologia, Ciência Política, Psicologia Social etc. 

são diferenciações do saber cientifico decorrentes de um período histórico senão já 

ultrapassado, em vias de ser superado. 

 

Ou seja, a discussão epistemológica parece ser atemporal e ainda longe de consenso. 

Contudo, o que interessa é esclarecer ao leitor que existem muitas dimensões epistemológicas 

em que uma pesquisa pode deitar-se como, por exemplo: Fenomenologia (Husserl, 1990); 

Materialismo Histórico (Althusser e Badiou, 1986); Positivismo (Comte, 1983), entre outras 

dimensões. Como postulado em Grix (2002), todo estudo deve possuir uma coerência 

ontológica, epistemológica e metodológica. Mello (2005), também, esclareceu que esta 

coerência é mostrada pelo objeto/fenômeno a ser investigado que formará um todo a partir da 

ideia de um resultado. 

Este estudo também possui a preocupação de uma coerência epistemológica, porém 

sabe-se que a teoria de Giddens (1979 e 1984) é complexa e é atribuída a “Ontologia dos 

Potenciais constitutivos da vida social”. Como já foi evidenciado, no capítulo 2 deste estudo, 

por Cohen (1999, p.402), a ausência de hipostatização na Teoria Estruturacionista evita impor 

quaisquer restrições substantivas aos seus conceitos ontológicos. Não se postulam 

“necessidades” universais nem para as coletividades, nem para os atores sociais. Os conceitos 

não atribuem propriedades “trans-históricas” a práticas ou processos específicos de produção 

e reprodução social. De tal modo, este posicionamento de Giddens (1979 e 1984) implica 

inferir que sua teoria “transcende” a dimensão epistemológica de apreensão do conhecimento 

a partir da ausência de hipóteses ou proposições. Cohen (1999, p.403) esclareceu, ainda, que 

tentar uma sistematização da teoria estruturacionista por meio de hipóteses ou proposições 

seria um “equivoco”, uma vez que a teoria trata da produção e reprodução da sociedade pelos 

agentes sociais e não pelos teóricos sociais. De forma mais simples, tentar sistematizar os 

processos e os resultados das práxis sociais seria criar uma sistematização trans-histórica, na 
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medida em que conjuntos de proposições ou hipóteses estão sistematicamente correlacionadas 

em ordem. Esta sistematização contraria o pressuposto que são os agentes sociais, não os 

teóricos sociais, que produzem, mantem e alteram qualquer grau de “sistemidade” que exista 

na sociedade (Giddens, 1984, p.165). 

Finalmente, este estudo não propõe nenhuma dimensão Epistemológica de 

investigação. Reserva-se apenas a explicar que adotou uma perspectiva Epistemológica 

Interpretativa, porém sem cunhar qualquer dimensão. Esta Perspectiva Interpretativa 

amparou-se em Giddens (1984) sobre o empirismo na Teoria Estruturacionista (discutido 

acima) e, também, nos dizeres de Lowenberg (1994), de que a pesquisa interpretativa advém 

do reconhecimento dos processos interpretativos e cognitivos imersos na vida social. 

 

3.4.3 Enquadramento Metodológico do Estudo 

Este estudo pretende utilizar outra metodologia, que recentemente vem sendo aplicada 

nos estudos da S-as-P, que é chamada de Multimodalidade ou Abordagem Multimodal de 

Pesquisa. A Abordagem Multimodal de pesquisa analisa as interações humanas 

estabelecendo-se, de maneira mais segura, a inseparabilidade do discurso, artefatos e corpo 

pela apropriação dos modos de comunicação complementares como a linguagem, gestos, 

olhares, expressões e mesmo o uso de objetos materiais na atividade social (Streeck, Goodwin 

e LeBaron, 2011). 

O termo Multimodalidade é relativamente novo. Originalmente, foi utilizado nas 

operações de campo referindo-se ao sistema de transporte multimodal (trem, navio ou 

caminhão). A carga que partisse de um destino a outro em grandes distancias era transportada 

por mais de um modal com o objetivo de chegar ao seu destino final, sendo que todas as 

etapas do transporte são eficientemente ligadas e coordenadas (Boske, 1998). O conceito tem 

sido usado na pesquisa pós-moderna da semiótica envolvendo combinações de textos, 

imagens, sons e texturas (eg. Kress e Van Leeuwen, 2001; Norris, 2004) e pela análise do 

discurso que está especialmente interessado em novas tecnologias de comunicação (eg. 

Levine e Scollon, 2004). 

Cientistas sociais de várias disciplinas, também, tem usado o termo Multimodalidade 

para examinar a complexidade das interações humanas, como em conversas face a face (eg. 

Deppermann, 2013). Ainda que não fosse possível detectar, até o momento, nenhuma 

publicação na área da Estratégia Organizacional, porém sabe-se de sua recente utilização na 
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área da S-as-P, Stivers e Sidnell, (2005) e Streeck, Goodwin e LeBaron (2011), já utilizaram a 

mesma em estudos organizacionais na perspectiva da sócio materialidade (Orlikowski e Scott, 

2008). 

Desta forma, a Multimodalidade parece fornecer meios apropriados para se apurar 

propostas teóricas interacionistas que consideram a cognição humana imersa, encarnada e 

distribuída em contextos sociais espaço-temporalmente distribuídos na potencia de seus 

acontecimentos. Em outras palavras, a abordagem multimodal oferece um kit de ferramentas 

de métodos para traçar as relações entre discurso, artefato e corpo dentro da atividade e da 

ação humana. Destarte, responde ao desafio de tentar analisar aquilo que é inseparável 

(Streeck, Goodwin e LeBaron, 2011). 

Sinteticamente, a multimodalidade fornece uma estrutura analítica que reconhece a 

diversidade dos recursos semióticos utilizados pelos indivíduos na interação social. 

Pretendendo levar em conta a forma como esses recursos podem ser orquestrados para 

construir as atividades e os significados espaço temporais definidos. 

Os estudos de Estratégia como Prática, cada vez mais reconhecem o papel de artefatos 

e, em certa medida, o uso corporal no contexto do trabalho estratégico (Jarzabkowski, Spee e 

Smets, 2012; Vaara e Whittington, 2012). As discussões sobre estratégia e as reuniões são 

rotineiramente equipadas com flip-charts, quadros brancos e outros dispositivos. As 

estratégias são muitas vezes feitas por meio da elaboração iterativa de slides em Power Point, 

onde a mutabilidade dos conjuntos de slides fornece uma plataforma crítica para a interação 

(Girardeau, 2008; Kaplan, 2011). O papel do corpo tem sido menos explorado. Todavia, 

Hodgkinson e Wright (2002) conduziram estudos em workshops de estratégia empresarial e 

observaram como o arranjo dos assentos dos participantes, a dominação física dos CEOs da 

lousa e das canetas evitou a possibilidade de trabalho colaborativo levando ao fracasso os 

objetivos do evento como um todo. 

Neste estudo, a intenção do uso da Multimodalidade parece ser adequada mediante as 

definições das categorias analíticas da Estratégia como Prática alinhadas a sensibilidade dos 

pressupostos analíticos da Teoria Estruturacionista, ambos apontados acima. A finalidade é 

examinar os episódios sequencias, espaço temporalmente localizados, nas reuniões para 

formação de estratégias da Holding entre o TMT e os membros do conselho consultivo 

(Consultores). Também, na análise das entrevistas abertas em profundidade com membro do 

conselho consultivo, além da análise das atas das reuniões. O objetivo é capturar a interação e 

a orquestração da fala (discurso), artefatos (ferramentas) e orientações (corpo) dos atores 
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sociais imersos no contexto técnico-institucional durante os eventos de interação social em 

planos diferentes (T1 + T2 + T3..). Destarte, podem-se concatenar estas diversas formas de 

análise, o que confere ao estudo confiabilidade e rigor necessários na interpretação e análise 

dos fenômenos apurados na potência de seus acontecimentos. 

 

3.4.4 Métodos do Estudo 

O Método são os conjuntos de técnicas e procedimentos utilizados para a depuração 

analítica dos dados coletados em campo e pretendem responder a pergunta: “Quão precisos os 

procedimentos podem ser para adquirir este conhecimento” (Grix, 2002, p.180)? 

Naturalmente, algumas pesquisas, como esta, demandam mais de um método. Assim, 

entende-se que para cada método existem conjuntos de técnicas e procedimentos diferentes 

para sua execução. 

O Método si deve ser visto como livre dos pressupostos ontológicos e epistemológicos 

e a opção sobre qual deve ser usado deve ser guiada pelas questões de pesquisa. Ainda que, é 

importante notar que é o pesquisador que utiliza um método particular em um contexto 

particular, assim, associa-o a um conjunto específico de pressupostos ontológicos. Não é o 

método que se aproxima do fenômeno ou objeto com uma “bagagem” pré-existente, mas sim 

o pesquisador. Portanto, uma boa pesquisa não é somente o resultado do uso de um método 

especifico, mas o resultado de como ele é empregado, como ele é organizado, como ele é 

checado e triangulado e como os dados são analisados. A pesquisa deve ser julgada por sua 

capacidade de constituir uma ligação lógica das partes e não somente por qual método foi 

utilizado (Grix, 2002). 

Este estudo utilizou os métodos: a) Vídeo-etnografia com observação não participante 

(LeBaron 2008; Liu e Maitlis, 2014); b) Entrevistas Abertas em Profundidade e não dirigidas 

(Rubin e Rubin, 2004; Guion, Diehl e McDonald, 2011); e c) Análise Documental (Souza, 

Kantorski e Villar Luis, 2011). 

Pode-se inferir que a vídeo-etnografia proporcionou a análise do micro nível (micro-

level) do fenômeno evidenciando os elementos de Conduta Estratégica dos indivíduos imersos 

contextualmente no Sistema Social da Holding. Enquanto que, a Entrevista em Profundidade 

e a Análise Documental proporcionaram a ligação com o nível meso (meso-level) permitindo 

investigar a relação entre a dinâmica contextual da conduta estratégica dos atores sociais e o 

fenômeno da Dualidade da Estrutura na Holding proporcionando a ligação longitudinal dos 
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fenômenos. Para um entendimento mais apurado das análises de Micro, Meso e Macro Nível 

(Level) sugerem-se Goldspink e Kay, (2004) e Mayntz, (2004), entre outros. 

 

3.4.4.1 Vídeo-etnografia 

A vídeo-etnografia, também, é conhecida como “micro etnografia” e seu propósito 

central é a análise dos detalhes sociais e organizacionais por meio da observação cuidadosa 

dos "pequenos" momentos da atividade humana (micro comportamento) (LeBaron 2008; Liu 

e Maitlis, 2014). 

Liu e Maitlis (2014, p.206) explicaram que a gravação em vídeo é um método 

relativamente novo na pesquisa em estratégia, permitindo a captura dos micro 

comportamentos e interações que são as "coisas" da prática estratégica (Johnson et al., 2007). 

Além disso, este método permite um registro fiel dos dados por muito tempo após o trabalho 

de campo ser concluído. Ou seja, é possível a análise repetida dos episódios importantes 

durante a fase de análise de dados (Armstrong e Curran, 2006; LeBaron, 2008). 

Outra possibilidade da vídeo-etnografia é a realização gravações em áudio e vídeo sem 

a participação do pesquisador, exatamente como ocorreu neste estudo. As gravações são 

analisadas repetidamente e de forma rigorosa com atenção para as falas dos participantes 

(quem diz o quê, quando e como) e seus comportamentos (a localização relativa, orientação e 

circulação de pessoas e coisas, entre outros detalhes). As análises de vídeo, ainda, podem ser 

combinadas com outros tipos de informações, tais como outros dados etnográficos obtidos por 

meio de observações e entrevistas, documentos, entre outros que, em conjunto, fornecem uma 

variedade de pontos de vista macro e micro da atividade social e organizacional (LeBaron 

2008; Liu e Maitlis, 2014). 

Ainda, sobre a observação não participante pode-se entender que existe certa 

“vantagem” para o rigor e confiabilidade da pesquisa, no fato de que o pesquisador encontra-

se fora do ambiente contextual dos acontecimentos minimizando a interferência sobre os 

atores sociais. Outra vantagem pode ser a relativa facilidade de outros indivíduos poderem 

realizar as gravações em quaisquer ocasiões devido a atual simplicidade de deslocamento e 

manuseio dos equipamentos de vídeo e, posteriormente, serem levados ao pesquisador para a 

análise, o que facilita e diminuem os custos da pesquisa. Não obstante, evita-se o risco de 

eventual “contaminação” do pesquisador pelo possível clima emocional do evento 
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promovendo, assim, ao pesquisador uma análise isenta dos contextos de ocorrência, uma vez 

que as gravações tornam o fenômeno atemporal. 

Neste estudo realizaram-se duas gravações de áudio e vídeo de duas reuniões formais 

por um integrante presente em ambas as reuniões que envolveram os proprietários da Holding 

e o conselho consultivo na sede do grupo. Estas reuniões tinham o único objetivo de debater 

ações estratégicas de médio e longo prazos para a sobrevivência da Holding. As reuniões 

foram gravadas com espaço temporal de aproximadamente um mês, sendo que a primeira 

reunião resultou em 3 horas e 36 minutos de gravação e a segunda reunião em 2 horas e 21 

minutos. 

As análises ocorreram em duas etapas de maneira microscópica (LeBaron 2008; Liu e 

Maitlis, 2014) e são descritas abaixo: 

Etapa 1: Todo o conteúdo das gravações foi revisto duas vezes de forma a realizar 

marcações e categorizações dos trechos que continham atividades humanas e interações 

julgadas relevantes ao estudo (Streeck e Mehus, 2005; Liu e Maitlis, 2014). Esta primeira 

etapa demandou mais de 70 horas de análise ao longo de 2 meses. 

Etapa 2: Após a marcação e categorização dos pontos de interesse nos filmes 

retornou-se, especificamente, aos pontos e momentos marcados para uma análise mais 

apurada e detalhada das interações. Foram analisadas as conversas e as interações entre os 

indivíduos presentes (Compartilhamento de Significados). A partir das declarações e 

interações verbais, e às vezes não verbais, deste ou daquele indivíduo buscou-se relacionar as 

reações dos outros indivíduos presentes ás reuniões. Estas análises permitiram examinar, em 

detalhes, as Condutas Estratégicas em tempo real (Potência dos acontecimentos) dos membros 

participantes das reuniões (Intersubjetividade). Estas microanálises, também, permitiram 

observar as ferramentas, sociais ou artefatos – (“Práticas” na S-as-P – Marietto e Sanches, 

2013; Jarzabkowski e Whittington, 2008b; e “Recursos” em Giddens 1979; 1984) utilizadas 

pelos diversos atores sociais em seus micros contextos de participação nas reuniões que 

transfiguraram como seus ambientes técnico-institucionais de ação. Em outras palavras, as 

microanálises proporcionaram uma apuração detalhada da Cognoscibilidade, Capacidade e 

Poder de Agência, Intencionalidade, Compartilhamento de Significados, Motivação, entre 

outros elementos presente nas Condutas Estratégicas imersas no Sistema Social vigente ao 

grupo controlador da Holding (Giddens, 1984). As microanálises demandaram 250 horas, 

aproximadamente, em um período aproximado de cinco meses. 
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3.4.4.2 Entrevista em Profundidade 

A Entrevista Qualitativa em Profundidade é, em suma, uma conversa direta e pessoal 

(que para o leigo pode se aproximar de uma interação cotidiana) buscando-se capturar o 

universo mental do entrevistado com o objetivo de entender o seu comportamento. É um 

método aberto, orientado para a descoberta que permite que o entrevistador explore 

profundamente os sentimentos e perspectivas do entrevistado sobre um assunto. Isso resulta 

em rica informação de fundo que pode incentivar mais perguntas e descobertas relevantes 

para o tópico. Em outras palavras, o objetivo da Entrevista em Profundidade não é obter 

respostas simples, testar hipóteses ou avaliar um conteúdo previamente conhecido, mas 

entender a experiência “viva” do informante e os significados que este deriva dela. A 

Entrevista em Profundidade possui caráter aberto pautado por questões iniciais, mas em busca 

de informações e categorias não previstas pelo entrevistador que torna esse instrumento 

bastante diferenciado daqueles utilizados em entrevistas estruturadas (Suares, Chauvel e 

Casotti, 2012, p.416; Rubin e Rubin, 2004). 

O método possui as seguintes características: a) Perguntas abertas que devem ser 

redigidas de modo que os entrevistados possam discorrer sobre o tema e não apenas responder 

"sim" ou "não". Muitas perguntas abertas começam com "por que" ou "como", o que dá 

entrevistados liberdade para responder as perguntas usando suas próprias palavras; b) Possuir 

um formato Semiestruturado. Conquanto seja importante planejar algumas questões-chave, a 

entrevista também deve transcorrer por meio da conversação com questões decorrentes de 

respostas anteriores; c) Buscar compreensão e interpretação utilizando-se de habilidades de 

escuta ativa para refletir sobre o que o interlocutor está dizendo. O entrevistador deve tentar 

interpretar o que está sendo dito e deve buscar clareza e compreensão ao longo da entrevista; 

e d) Registro das respostas ou de toda entrevista gravando-as em áudio e vídeo, sempre que 

possível, e complementado com notas escritas (notas de campo) pelo entrevistador. As notas 

escritas devem incluir observações dos comportamentos verbais e não verbais, como eles 

ocorreram e reflexões pessoais imediatas sobre a entrevista. Em suma, entrevistas em 

profundidade envolver não só fazer perguntas, mas gravar e documentar sistematicamente as 

respostas para atingir-se um significado e compreensão mais profunda dos fenômenos (Guion, 

Diehl e McDonald, 2011). 

Para este estudo, o principal motivo da utilização da Entrevista em Profundidade está 

amparado nos dizeres de Rubin e Rubin (2004, p.3), que explicaram que por meio da 

Entrevista em Profundidade: 
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Você pode entender as experiências e reconstruir eventos no qual você não 

participou. (...) Você pode estender seu alcance intelectual e emocional através dos 

anos, ocupação, classes, raça, sexo e fronteiras geográficas (...) As entrevistas em 

profundidade são especialmente adequadas para descrever processos sociais e 

políticos, que são, como e porque as coisas mudam. 

 

Neste estudo, a Entrevista em Profundidade ocorreu com um dos membros do 

conselho consultivo. O consultor responsável pelas elaborações das Estratégias no conselho 

consultivo da Holding. A mesma foi oportuna pela possibilidade de contextualização temporal 

e factual dos acontecimentos que foram capturados nas gravações de áudio e vídeo das 

reuniões. Além desta contextualização, a entrevista foi utilizada, de forma paralela, para 

“triangular” a veracidade e a confiabilidade dos episódios destacados nas etapas da vídeo-

etnografia. 

A entrevista teve uma duração de 42 minutos, foi gravada em áudio por meio de um 

celular. A mesma foi realizada em um ambiente informal (almoço com o entrevistado) em um 

local de sua escolha com a intenção de “deixar o entrevistado a vontade” para falar o que 

achar adequado. A entrevista seguiu os rigores descritos acima por (Guion, Diehl e 

McDonald, 2011) possuindo questões abertas e semiestruturadas. Apesar das perguntas 

abertas utilizarem muito questões: como, onde, por que, quem, quando, entre outros 

elementos; por diversas vezes, surgiram perguntas derivadas de respostas do entrevistado que 

possibilitaram um enquadramento adequado das características longitudinais dos fenômenos 

reportados. 

A análise da entrevista ocorreu, também, de forma microscópica em duas etapas:  

Etapa 1: Todo o conteúdo da gravação foi revisto duas vezes de forma a realizar 

marcações e categorizações dos trechos que continham argumentos que refinavam e 

complementavam os contextos dos temas e eventos (Rubin e Rubin, 2005; Guion, Diehl e 

McDonald, 2011). Estas categorizações puderam ser codificadas e inter-relacionadas para a 

contextualização temporal dos fenômenos, bem como para comprovação de veracidade, ou 

não, dos episódios destacados por outros indivíduos presentes nas reuniões de Formação das 

Estratégias da Holding. Esta etapa demandou, em torno de 15 horas de análise. 

Etapa 2: Após a marcação e categorização dos pontos de interesse na conversa foi 

possível retornar, especificamente, aos pontos e momentos destacados na vídeo-etnografia 

para uma análise mais apurada e detalhada das interações. Desta forma, foi possível 



70 

 

concatená-los, interligá-los e interpretá-los atribuindo-se especificidades temporais e 

contextuais a episódios que, sem esta análise da entrevista, permaneceriam “soltos” em 

relação às proposições teóricas da pesquisa. Pode-se inferir que, se a etapa de análise da 

vídeo-etnografia possibilitou a apreensão da Conduta Estratégica dos atores sociais, a etapa de 

Entrevista em Profundidade e a Análise Documental, que será explicada na próxima sessão, 

possibilitaram a apuração, descrição e interação dos elementos componentes do Sistema 

Social imerso na Holding (Giddens, 1984; Whittington, 2010). As Propriedades Estruturais da 

Holding (Giddens, 1984) também puderam ser observadas e interpretadas. E, 

consequentemente, pode-se aquilatar o fenômeno da Dualidade da Estrutura (Giddens, 1984) 

na organização mediante a interação dos proprietários e o conselho consultivo da Holding de 

práticas e ações estratégicas que se reproduziram, ou não, através da Estrutura (Giddens, 

1984, p.25) em uma perspectiva longitudinal de durabilidade dinâmica da organização 

(Rossoni e Machado da Silva, 2008). 

 

3.4.4.3 Análise de Conteúdo Documental 

A Análise Documental é a identificação, verificação e apreciação de documentos para 

uma finalidade específica. Destarte, preconiza-se a utilização de uma fonte paralela e 

simultânea de informação para complementar os dados e permitir a contextualização das 

informações obtidas em campo. A Análise Documental deve extrair um reflexo objetivo da 

fonte original, permitir a localização, identificação, organização e avaliação das informações 

contidas no documento, além da contextualização dos fatos em determinados momentos 

tornando-se, assim, um método consistente e estável por lidar com “fontes fixas” de dados e 

por ser uma técnica que não altera o ambiente ou os sujeitos (Souza, Kantorski e Villar Luis, 

2011, p.223). 

Bardin (1997) esclarece que a técnica, também, é considerada como o tratamento do 

conteúdo com objetivo de apresentá-lo de maneira diferente do original. A Análise 

Documental pode dar forma e representar de outro modo às informações contidas nos 

documentos por intermédio de procedimentos de transformação interpretativa. A análise pode 

proceder visando-se correlacionar os dados dos documentos com outros contextos apurados 

por meio de outros métodos de pesquisa com objetivo de compreensão mais profunda e 

detalhada dos objetos/fenômenos pesquisados. Em outras palavras, Patton (2002) e Bardain 

(1997) concordam que a Análise Documental pode e deve ser usada em caráter complementar 

a outros métodos de pesquisa qualitativa conferindo maior confiabilidade e rigor na busca de 
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padrões que expliquem os fenômenos observados (Souza, Kantorski e Villar Luis, 2011, 

p.224). 

Como documentos relevantes, esta pesquisa teve acesso a 10 atas de reuniões formais 

dos proprietários e o conselho consultivo da organização. Estas atas são referentes somente às 

reuniões de proposta de formação de estratégias com objetivo de durabilidade dinâmica da 

Holding. Estas atas traduzem um tempo de, aproximadamente, um ano, onde eventualmente, 

existiram meses em que foram realizadas mais de uma reunião e outros meses em que as 

mesmas não aconteceram. 

Outros documentos que foram fornecidos são as apresentações de Power Point usadas 

pelo consultor responsável pelo desenvolvimento das estratégias da organização nas reuniões. 

Os seis arquivos recebidos, também, retratam o desenvolvimento longitudinal das reuniões e 

proporcionaram a possibilidade de comparar e esquematizar os detalhes que foram 

selecionados nas outras análises desta pesquisa, novamente, possibilitando e assegurando o 

recorte longitudinal dos fenômenos. 

Finalmente, também foram considerados como documentos os diversos e-mails 

trocados entre o pesquisador deste estudo e o membro do conselho consultivo responsável 

pelo direcionamento estratégico. Estes e-mails foram de vital importância para se 

contextualizar detalhes e dúvidas que surgiram durante todo o processo analítico do estudo, 

embora não receberam o mesmo tratamento analítico das atas e dos arquivos de Power Point, 

pois possuíam um caráter e uma linguagem informal em detrimento aos outros documentos, 

além de serem mais pontuais e direcionados exatamente a pontos relevantes das análises. 

A análise destes documentos ocorreu por meio da apuração e organização do material 

baseando-se nas leituras sucessivas e sistemáticas dos mesmos. Utilizou-se critérios analíticos 

direcionados aos pressupostos teóricos deste estudo para a caracterização, descrição, 

levantamento de assuntos recorrentes, codificação, interpretação e inferências (quando 

necessárias). Os parágrafos dos documentos que descreviam alguma ação realizada, 

preconizada ou instituída como relevantes ao contexto da pesquisa foram destacados. Foi 

realizada, então, uma releitura desses parágrafos destacados e foram organizados em uma 

matriz de relevância e convergência com os assuntos pontuados nas análises. Elencaram-se 13 

assuntos relevantes. Esta matriz obedeceu ao caráter temporal das reuniões e foram avaliadas 

em todas as reuniões as frequências dos assuntos e, também, a intensidade dada ao tratamento 

destes assuntos. Esta intensidade foi apurada em um escala de 1 a 5 graus, onde 1 para menor 

intensidade de debate e 5 para uma maior intensidade. Quando o assunto não foi tratado na 
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reunião em questão foi acentuado com 0 na escala. Para medir esta intensidade utilizou-se a 

técnica de contagem de palavras repetidas provenientes ao assunto e o espaço físico 

desprendido na ata para o mesmo. Por exemplo, no item elencado como “Ausência de 

Planejamento Estratégico” contou-se quantas vezes a palavra “Planejamento Estratégico”, ou 

“Planejamento”, ou “Estratégia” foi disponibilizada na ata e, também, qual espaço na ata foi 

utilizado (eg: 3 páginas das 7 que compõem a ata) para retratar tal assunto foi disponibilizado. 

Finalmente, realizou-se a somatória dos graus atribuídos e reorganizou-se a classificação dos 

assuntos levando-se em consideração a maior pontuação atribuída à somatória. Os resultados 

estão demonstrados na Tabela 6 do capítulo 4. 

Os critérios para inclusão das ações ou descrições destacadas, para o contraste e 

cruzamento com os resultados obtidos nas análises dos outros métodos deste estudo, 

pautaram-se nas evidências descritas nos documentos, bem como na matriz de análise de 

documentos que permitiram obter a compreensão dos elementos presentes na Conduta 

Estratégica e na Dualidade da Estrutura (Giddens, 1984). A característica temporal dos 

documentos foi fundamental para evidenciar e verificar a veracidade de alguns fatos 

destacados nas etapas de vídeo-etnografia e entrevista em profundidade do estudo. Em outras 

palavras, as análises dos documentos serviram de fonte de dados e, ao mesmo tempo, fontes 

de verificação e triangulação dos dados proporcionando rigor e confiabilidade á pesquisa. 
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4. ANÁLISE DOS DADOS 

Este capítulo analisa os dados coletados em campo. Os procedimentos de análise 

destes dados estão descritos no capítulo 3 deste estudo. Esta análise de dados está dividida em 

quatro sessões que correspondem a quatro fases do estudo. Estas divisões tiveram o objetivo 

de privilegiar os métodos utilizados na coleta e análise de dados. Porém, eventualmente, para 

uma contextualização e triangulação adequada dos dados apurados e analisados encontram-se 

mais de um método em uma sessão. Estas sessões buscaram explorar a contextualização, bem 

como o caráter longitudinal da pesquisa. Ou seja, a ênfase na localização espaço-temporal de 

ocorrência dos fenômenos. 

Outro fato que merece ser destacado nesta analise é a opção, sempre que possível, por 

deixar os “dados falarem por si só”, em detrimento a descrição interpretativa. Desta forma, 

excertos dos diversos procedimentos de coleta de dados foram disponibilizados nesta análise, 

muitas vezes, em detrimento a interpretação dos mesmos. Esta opção deita-se na busca do 

maior rigor da análise, na confiabilidade e veracidade dos dados, contextos e episódios 

apurados. 

A análise, que contou com diferentes métodos (abordagem Multimodal de Pesquisa), 

proporcionou, além da busca da descrição densa dos fenômenos, a transcrição de excertos que 

utilizaram os seguintes designativos: 

 

Tabela 3: Designativos para Practitioners 

PR Presidente do Conselho 

VPSM Vice Presidente de Área e Sócio Minoritário 

CEF Consultor Externo Financeiro 

CEE Consultor Externo Estratégico 

IVP Irmão do Presidente e Vice Presidente de Área 

CVP Cunhado do Presidente e Vice Presidente de Área 

FVP Filho do Presidente e Vice Presidente de Área 

OU Outros Participantes nas Reuniões 

MLM Pesquisador/Autor do Estudo 
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Tabela 4: Designativos para Fonte de Dados 

VD Vídeo-etnografia 

EP Entrevista em Profundidade 

DOC Documentos 

 

Quando nos excertos das transcrições forem mencionados nomes de produtos, 

empresas ou fábricas, os mesmos foram substituídos para manter o sigilo dos dados, conforme 

abaixo: 

 

Tabela 5: Designativos para Produtos, Empresa, Fábrica e/ou Grupo 

XX Produto 

XXX Empresa 

XXXX Fábrica e/ou Grupo 
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4.1 Fase 1 - Contexto Institucional 

Baseando-se na fundamentação teórica, este estudo explora o fenômeno de formação 

de estratégias para a durabilidade dinâmica de uma Holding. Os pressupostos teóricos deitam-

se sobre as categorias analíticas da Estratégia como Prática e Dualidade da Estrutura 

Organizacional por meio da análise da Conduta Estratégica dos proprietários e do conselho 

consultivo desta Holding. 

O contexto apresentado nesta sessão tem o objetivo de localizar o leitor quanto a 

Organização e os episódios das reuniões do Conselho Consultivo. Deve-se ater que a 

Organização, em si, não é objeto desta pesquisa, mas a interação entre seus proprietários e 

membros do conselho consultivo nos episódios de formação das Estratégias para a 

sobrevivência da Holding. Assim, a intenção empírica deste estudo traduz-se como uma 

investigação social de dinâmica longitudinal ocasionada pelas inter-relações entre os atores 

sociais que se suportando nas Propriedades Estruturais do Sistema Social organizacional 

vigente. A pesquisa transcorre durante um período contextual, aproximado, de 1 ano (2013 e 

2014). A contextualização descrita abaixo foi retirada dos dados oriundos da entrevista em 

profundidade realizada com o membro do conselho consultivo responsável pelos assuntos 

relativos às estratégias (CEE) de durabilidade dinâmica da Holding. 

A Holding pode ser considerada de grande porte, pois possui um faturamento anual de 

U$1BI e, aproximadamente, 6400 funcionários em todo grupo. Sua estrutura operacional 

compõe-se de fábricas, lojas de varejo e serviços em diversas regiões do país compreendendo 

uma ampla gama de produtos em diversos setores. Sua caracterização acionária traduz-se em 

empresa familiar, pois o Grupo compõe-se de três famílias no controle. Embora, 

recentemente, devido a problemas interfamiliares, foi comprada a parte de uma das famílias 

restando, agora, somente duas famílias no controle. As famílias possuem representantes no 

conselho consultivo. Atualmente, uma família possui 70% das ações do grupo e, também, o 

presidente do grupo. Isto se deve ao fato de que, além da maior participação acionária, o pai 

do atual Presidente foi o fundador da organização. Outra família é proprietária dos 30% das 

ações e, também, é representada no conselho consultivo. 

De acordo com o CEE, a Holding, nos últimos anos, “cresceu demais” e iniciou uma 

demanda de criação de um conselho consultivo para a orientação das estratégias futuras, 

principalmente, em relação às interações entre os sócios. Assim, selecionaram-se dois 

consultores. Um dos consultores é um “conselheiro antigo, já aposentado, de um grande 

grupo industrial e que fornece apoio consultivo nas questões financeiras”. O outro consultor 
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foi indicado por uma consultora de Family Business e tornou-se responsável pelo apoio 

consultivo relacionado às Estratégias Organizacionais, internas e externas, à empresa visando 

à durabilidade dinâmica da mesma. 

Em suma, o papel deste CEE, e ator focal da pesquisa, é o de propor e implantar 

mudanças na estrutura interna da empresa com o objetivo de um melhor desempenho e 

sobrevivência da Holding. Estas interações de debates de propostas para formação de 

Estratégias realizaram-se nas ocasiões das reuniões do conselho consultivo, ou eventualmente, 

fora das mesmas. Sua função, também, é a de manter ideias, formas e estruturas já presentes 

na Holding que, de alguma forma, funcionem de maneira adequada aos interesses da mesma. 

Cabe ressaltar que, nas interações das reuniões do Conselho Consultivo, além dos 

proprietários e consultores membros, por vezes, participaram outros funcionários do grupo, ou 

externos ao grupo, para apresentação de dados ou outros esclarecimentos necessários. 

 

4.2 Fase 2 - Sistema Social do Conselho Consultivo 

Como foi observado na sessão anterior, delimitou-se o ambiente técnico-institucional 

em que os fenômenos (dados) ocorreram e, ao mesmo tempo, foram coletados. Neste ponto 

remontou-se a fase da perspectiva longitudinal de análise para evidenciar o que pode ser 

entendido como o Sistema Social vigente e suas Propriedades Estruturais à época do início 

dos trabalhos do conselho consultivo. Sabe-se que no início deste estudo os consultores 

externos, tanto o financeiro como o estratégico, já faziam parte do conselho consultivo. 

Assim, buscou-se resgatar a historicidade da formação do conselho por meio da entrevista em 

profundidade e de excertos das atas fornecidas. 

Como explicitado anteriormente, a “Holding cresceu demais”. Este crescer demais, no 

contexto deste grupo, quis dizer que existiram diversas, e em grandes números, investidas 

empreendedoras pelas famílias dos proprietários a partir do momento em que o negócio 

original, ao longo dos anos (55 anos), já havia se estabilizado economicamente e em nível de 

participação no mercado. Com o negócio original já posicionado e oferecendo recursos 

financeiros em abundância, os proprietários passam a investir em outros negócios derivados 

do negócio original e, inclusive, em mercados diferentes do original. 

Como na maioria das Organizações este negócio original é uma fábrica especializada 

em determinado produto ou uma gama de produtos. Com a ascensão e a solidificação da 

posição no mercado da fábrica existe uma tendência a expandirem-se os investimentos para 
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outros negócios. Algumas vezes negócios paralelos aos produtos e mercados da fábrica. 

Outras vezes em negócios e mercados completamente diferentes dos produtos fabricados. 

Como a empresa cresceu, o grupo expandiu para ambos os caminhos. Esta expansão agressiva 

gerou uma sensação de perda de controle dos negócios pelos proprietários do grupo que 

resultou na emergência de uma reorganização interna do grupo. 

A instauração do Conselho Consultivo parece ter sido a forma encontrada para esta 

reorganização. Este conselho passou a atuar junto aos proprietários da empresa buscando 

proporcionar uma visão externa para mesma. Ou seja, consultores externos, que não fazem 

parte do Grupo, mas que possuem experiência de mercado e experiência acadêmica, passaram 

a atuar em meio a reuniões mensais com uma aparente proposta de “oxigenar” a alta direção 

com novas ideias apontando pontos de melhorias nos negócios, ou ainda ensinando por meio 

de exercícios formas de pensar estrategicamente o Grupo. Este pensar estratégico parece 

sempre estar voltado a durabilidade dinâmica da Holding. 

 

MLM (EP) “O sr sabe por que foi implantado o conselho consultivo?” 

CEE (EP) “Foi implantado porque a empresa cresceu demais e por que também é uma empresa 

familiar e pelo nível da empresa hoje começaria a passar por questões ... por 

questões que em paralelo tem haver com os sócios especificamente (...).” 

MLM (EP) E mudança, o que aconteceu lá? O sr entrou para fazer o que? 

CEE (EP) 

Eles tinham uma empresa familiar totalmente com ação empreendedora, então na 

conversa com a consultora (Family Business) eles acharam que talvez fosse bom ter 

um conselho.. nééé.. e ao longo deste tempo o conselho está se consolidando e 

trabalhando.. néé.. e eu trabalho mais na parte estratégica e de certa forma eu sou a 

pessoa que mais perturba, porque se eu vejo alguma situação, coisas que não são 

estratégicas, ações que são tipicamente empreendedoras, mas que tu ve que não leva 

a lugar nenhum, entendeu..? 

CI (DOC) 

Conselheiro Interno ressalta que a empresa tem negócios demais, falta foco. Diz que 

as ações acabam sendo feitas, mas que não se está olhando cada negócio a fundo. 

Entende que estão inchando o negócio, mas que a conta será paga logo à frente. 

Entende que não há proposta de valor em nenhum negócio, não se conhece o foco, o 

cliente, falta profundidade na análise de cada um dos negócios. 

CI (DOC) 
Continua demonstrando um vídeo de propaganda da XXX e diz que não tem nada a 

ver com o consumidor que se atinge, pois não há uma proposta de valor do negócio. 

Mostra as lojas da XXX e demonstra os problemas das lojas e do centro de 

distribuição. 

CEE (DOC) 

Conselheiro Externo, fala que analisou os Planejamentos Estratégicos e achou que 

não há planejamento, somente meta de crescimento. Fala que será um ano de poucos 

dias, que 60% dos executivos brasileiros fala que a taxa de juros vai subir e 23% 

acha que o desemprego vai subir. Fala que a empresa foi feita por essa geração que 

foi muito empreendedora e cresceu muito, mas o nível de gestão não acompanhou. 

Conselheiro Externo, fala que XX é um negócio sem marca, com muita concorrência, 

com grande poder do fornecedor. Portanto, entende que nesse negócio a logística 

deverá ser o foco. Falta para a fábrica ter premissas estratégicas para cada negócio. 
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Diz que nenhum negócio é ruim, somente estão mal posicionados. Por outro lado, 

fala que não entende porque se começou a vender XXX. É um novo negócio? 

Quem faz a gestão? Pra que vender apenas um novo produto? 

Negócio XXX: estão abrindo lojas pequenas por quê? A XXX vai abrir lojas nas 

grandes capitais e qual a estratégia diante disso? 

VPSM (DOC) Vice-Presidente do Conselho Consultivo, explica como funciona o negócio XXX. 

Explica como entende que o planejamento estratégico foi feito sim. Entende que teria 

que ter um controle financeiro melhor. 

CEE (DOC) 

Conselheiro Externo, diz novamente que não existe estratégia. Esse será um ano 

diferente que tem que ser realmente planejado. Falta estratégia, somente existem 

números e previsão de abertura de lojas. Entende que os negócios são bons e que 

tem muita coisa para fazer no sentido de melhoria de processos, mas a empresa 

cresceu de uma tal maneira que precisa haver uma revisão estrutural. 

É uma ótima empresa, com uma atividade empreendedora fortíssima, mas está na 

iminência de perder o controle. Um dos grandes problemas é a falta de sinergia total 

entre os negócios, principalmente entre indústria e comércio. 
PR (DOC) Presidente do Conselho Consultivo, diz que também está preocupado com o ritmo 

que está imposto. 

CEF (DOC) Conselheiro Externo, diz que precisa saber quais são os critérios para a tomada de 

decisões. Falta sinergia entre os negócios, principalmente entre indústria e 

comércio, sendo que com uma maior conversa poderia se perenizar esta empresa. 

 

Os conselhos consultivos em empresas familiares, em geral, já possuem uma estrutura 

formada, oriunda de experiências anteriores dos consultores em momentos anteriores em 

outras organizações e, talvez, dos proprietários do Grupo. Embora, não se observou nenhuma 

informação de que a Holding já havia desempenhado um conselho consultivo anteriormente. 

Existe, também, a possibilidade de que os atores sociais podem buscar conhecimento externo 

(livros, troca de experiências com outros proprietários, cases, entre outras fontes) de como 

funciona um conselho consultivo em uma organização familiar. 

A tese é de que os membros do conselho consultivo, tanto consultores como os 

proprietários do Grupo, já conheciam formas e elementos para montar um Conselho 

Consultivo. Neste sentido, percebeu-se que as reuniões do conselho consultivo ocorreram 

sempre de forma estruturada. Ainda que não se possa apurar se estas propriedades estruturais 

ocorreram de forma voluntaria ou combinada, esta estrutura foi composta pela padronização 

de acontecimentos nas reuniões. 

A respeito destas formas estruturais, a análise longitudinal das atas, a análise dos 

episódios gravados em áudio e vídeo e a entrevista em profundidade revelaram um padrão de 

ocorrências factuais nos episódios de reuniões. As reuniões aconteceram sempre na sede do 

grupo, inclusive, sempre na mesma sala. Havia um intervalo de 1 hora para o almoço, onde 

foi convencionado pelos membros que não era permitido abordar qualquer assunto sobre o 

Conselho ou as Reuniões. O ambiente técnico-institucional apresentava-se de forma ordenada, 
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onde, verificou-se em todos os 10 episódios a presença comum de 6 participantes: 1) 

Presidente; 2) Vice presidente da área e sócio minoritário com 30% das ações; 3) Irmão do 

presidente e vice-presidente de área e serviços; 4) Cunhado do presidente e vice presidente de 

área; 5) Consultor Externo Financeiro; e 6) Consultor Externo Estratégico. Ou seja, pode-se 

inferir que sem a presença de um destes 6 membros as reuniões não aconteciam. 

Todas as 10 reuniões observadas começaram sempre com a mesma forma de 

interação. Com uma apresentação formal do Presidente da Holding dando boas vindas, após 

com a cobrança do mesmo aos demais membros fixos em relação a aprovação das atas das 

reuniões passadas e, finalmente, com a apresentação dos resultados mensais, eventualmente, 

anuais dos números de desempenho financeiro dos diversos negócios da Holding. Estas 

apresentações eram realizadas pela Controller do grupo (OU) em Power Point ou outras 

ferramentas de arquivo eletrônico. Estes números eram apresentados por setores dos negócios 

do Grupo (comércio, indústria, entre outros) ou pelos negócios individualmente (desempenho 

do negócio XXX). 

Um padrão de interação entre alguns membros do conselho nas reuniões foi 

estabelecido de maneira formal, ou informal. Embora, o contexto destas interações venha a 

ser descrito nas próximas sessões, vale a pena ressaltar que, em todos os episódios, as 

interações sempre foram intensas entre o Presidente (PR), o Vice-Presidente Sócio 

Minoritário (VPSM) e o Conselheiro Externo em Estratégia (CEE). Naturalmente, outros 

membros que participassem da reunião interagiam, mas de forma menos dominante e incisiva 

do que os 3 citados. 

 

4.3 Fase 3 - Mapeando a evolução da Estrutura na dimensão do Micro Contexto 

de Reunião do Conselho Consultivo 

No contexto das interações observou-se, por meio da vídeo-etnografia, como os atores 

sociais reagiram a uma proposta de mudança de alçadas de decisões oferecida pelos 

Consultores Externos. Em geral, as principais ideias de mudança partiam dos consultores 

externos, principalmente, do Consultor em Estratégia. De fato, esta era a função do mesmo, a 

razão de sua contratação e permanência no conselho e de seus proventos, propor mudanças 

estruturais pensando da perenidade da empresa. 

Analisando-se a gravação de áudio e vídeo, cuidadosa e repetidamente, evidenciou-se 

um recorte de um episódio de, aproximadamente, vinte minutos durante uma das reuniões 
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filmadas. Os participantes deste episódio são: PR; VPSM; CEF; CEE; IVP; CVP; FPV; 

OU; OU. 

Com este episódio pode-se traçar as linhas de recursos semióticos no desdobramento 

da interação entre os membros do conselho consultivo. O episódio demonstra, claramente, a 

interpretação mutua dos proprietários da Holding em reação aos compartilhamentos de 

significados relativos a proposta. Apurou-se, também, a Práxis (Practice) e as Práticas dos 

CEE no manuseio de suas ferramentas de trabalho nos momentos de interação. O episódio 

também a reação do CEF mediante o que pode ser evidenciado como despreparo intelectual 

momentâneo à da proposta do CEE. 

Em torno de 1h e 52 minutos de gravação da reunião do conselho consultivo o CEE 

propôs a apreciação do assunto de alçadas de decisões para o Conselho Consultivo. 

 

CEE (VD) 

01h52min:2

6seg 

Ai tinha aquilo de 

conselhos e alçadas 

que eu também 

preparei alguma 

coisa aqui e eu 

peguei... eu peguei 

de outros conselhos 

as alçadas só que 

eram empresas 

muito pequenas ai 

eu peguei XXX e 

XXX.. (...) elas 

faturam 5 bilhões e 

não estão muito 

fora da realidade 

de vocês (...). 

 

 

A câmera de gravação, naquele momento não se encontrava em uma posição 

vantajosa. Porém, percebeu-se uma breve conversa e questionamento entre membros 

proprietários do conselho, as breves justificativas do consultor pela escolha das empresas de 

referência que não demoraram mais do que 40 segundos. O CEE teve de pegar a 

apresentação, provavelmente em Power Point, sobre o assunto em outro computador ou pen 

drive. Nesta ocasião em que o mesmo altera a posição da câmera observou-se o CEE 

explicando as posições de alçadas de decisões nas organizações externas de referência. 
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CEE (VD) 

01h53min52seg – 

01h55min11seg 

Então, pelo que foi perguntado da ultima vez, tá. Qual era o.. (silêncio).. Bom, 

coloquei: Qual o papel de um conselho. Bom eu acho.. Eu ainda acho, eu acho 

que o conselho daqui tem que descer um pouco mais. A gente ainda tem que 

continuar falando de coisas operacionais por um tempo, mas recrutamento, 

supervisão, retenção, avaliação e compensação de executivos de topo deveria 

passar pelo conselho. Quer dizer o seguinte: tem que contratar um diretor, tenho 

que contratar um vice-presidente, tenho que supervisi... avaliar o desempenho, 

tenho que trabalhar compensação direta e indireta, estas são coisas que passam 

pelo conselho. Prover e validar a direção da organização, isto que a gente fez 

hoje um pouco aqui discutiu estratégia. Estabelecer politicas de governança, 

como é, quais são as relações de alçada, validar a politica. Proteger os ativos e 

investimento, que é aquilo que a gente fez de manhã de certa forma e quando 

você tem que aprovar um orçamento e monitorar e controlar. Quer dizer aquilo 

que a gente faz de manhã que são os papeis de conselho, tá (...). 

 

Após esta passagem, nota-se uma interação muito discreta entre membros do conselho, 

contudo, enquanto o consultor busca documentos das empresas externas (o consultor teve 

acesso a atas de reuniões destas empresas externas e estava apresentando-as em detalhes na 

reunião) percebe-se um “silêncio ensurdecedor” incomum entre os membros da reunião. Até 

aquele momento os membros haviam apresentado interações discursivas ininterruptas e muito 

dinâmicas. 

Novamente, infelizmente a câmera estava em uma posição ruim, visualizando-se, 

neste momento, apenas a parede e o rosto do consultor, mas pode-se perceber, com segurança, 

o silêncio no ambiente enquanto o consultor manipula suas ferramentas de apresentação. 

Após, o silencio de, aproximadamente, 2 minutos o CEE continua sua explicação dos fatos 

sobre alçadas apurados nas atas das organizações externas. Durante 2 minutos e 10 segundos 

o consultor continua sua explicação e, diferente de todos os ocorridos até o momento, 

simplesmente não existe interação alguma exceto a que parece ser do Consultor Externo em 

Finanças (CEF) observando que os pontos de alçadas “parecem ser mais financeiros do que 

operacionais”. Os demais membros parecem receber as informações passivamente sem 

qualquer questionamento, talvez com certo ceticismo. 

Exatamente no ponto de 01h59min58seg o CEF interrompe, de maneira incisiva, a 

pronuncia do CEE dizendo: 

 

CEF 

01h59min58seg 

– 

02h00min45seg 

Eu acabei de receber aqui uma comunicação da ? (Não foi possível identificar). Ele 

perguntou.. ele propõem aqui a venda de uma área conforme segue.. 1800 hectares, 

valor de 11 milhões a receber em 3 vezes. Isso aqui passa pelo conselho e eu já dei o 

de acordo (...)  
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Infelizmente, não está claro o restante da fala do membro em interação com outros 

membros. Todavia, percebe-se, claramente, que o consultor esboça um semblante de 

frustração, pois se desvia completamente do assunto de alçadas. Inicia-se uma interação entre 

os demais membros. O CEF começa, também, a falar sobre algo externo referente a alguma 

lei “da Dilma” e o assunto foge completamente ao contexto. 

Aos 02h03min09seg o CEE tenta retomar o assunto, imediatamente sem sucesso, pois 

pode-se inferir que os demais membros não lhe dão atenção, além de sua própria percepção de 

que atrapalha o assunto em questão. Percebe-se, mais uma vez, o semblante frustração do 

CEE. As 02h03min23seg o CEE retoma o assunto conseguindo manter o foco por mais 1 

minuto e dez segundos. Após, o FVP toma a palavra e mantem o foco no assunto 

apresentando, agora, dados sobre alçadas de uma terceira empresa externa. Neste exato 

momento (02h04min30seg), a câmera é movimentada e consegue-se uma visão privilegiada 

dos membros da reunião. 
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CEExFVP 

02h04min10seg 

– 2:04:45 

Vamos ver se eu consigo.. Estes dias eu peguei um trabalho de risco.. de 

gestão de risco da XXX, onde eles pegavam o EBITDA deles e fizeram um.. 

um.. tipo.. foram desdobrando todos os impactos que impactavam oooo!!.. 

tipo.. ooo!!! a venda, todos os custos tudo que tava.. tava diretamente 

relacionado ao EBITDA.. Vamos dizer assim, se nos fizermos uma previsão e 

começarmos a colocar tipo alçadas tipo a.... dentro destas previsões do 

planejamento se impactar isto.. isto e aquilo.. é possível ver no EBITIDA. 
CEE (VD) 

02h04min46seg 

Sim, pode ser qualquer coisa, mas EBITDA é uma referência ruim, porque 

porra.. 

CEExCEF 

(VD) 

02h04min52seg 

Para operação né? (...) 

 

 

CEExCEF

x OU 

(VD) 

02h04min

59seg 

O CEF 

sinaliza com 

as duas mãos 

pedindo que o 

CEE aguarde 

um pouco. 

Neste interim 

o CEF inicia 

seu 

argumento. 

Um membro 

ao fundo coça 

a cabeça 

incessantemen

te. O PR, a 

direita, 

observa o lap 

top do filho e 

mantem um 

semblante 

cético sobre a 

proposta. O 

FVP distrai-se 

com o lap top. 
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CEF 

(VD) 

02h05

min00-

02h05

min42 

 

Basicamente, o que 

importa mesmo no 

processo é o que nós 

temos no ativo, ta 

certo? No ativo fixo, ta 

certo?. Como isto é 

gerenciado. Pensar 

como se adquire ativos. 

Como se vende. Como 

se desativa ativo e a 

parte da dívida. Estas 

duas coisas são as 

coisas fundamentais 

para cuidar, certo? 

(neste momento o VP 

busca café na garrafa 

de café) A! A! a! a! a!! 

XXX não faz um 

contrato de 

financiamento sem 

passar pelo conselho. 

Nenhum contrato. Pode 

ser 10 milhões do 

BNDS, não faz. Dai o 

que q faz? Faz-se um e-

mailzinho aqui, os 

conselheiros recebendo 

dão o OK, faz uma 

atinha, vem pelo 

correio, a gente assina 

e pronto (...) 

 

 

Neste ponto, o assunto perde o foco com o CEE conversando com o filho do 

Presidente e o CEF continuando a conversar com os demais membros que mantêm o 

semblante cético. O restante do tempo o CEF permanece explicando sua experiência externa 

na participação em conselhos de outras empresas no tocante à alçadas de conselhos. Suas 

explicações versam, inclusive, sobre o prazo de permanência de um conselho de no máximo 5 

anos. O CEF sugere que o conselho deve se desfazer e formar outro após este prazo, mas ele 

permaneceu em um conselho por 11 anos. Após, inicia-se uma interação de diversos assuntos 

oriundos de alçadas entre o CEE o FVP o Presidente e o filho do presidente. Aos 

02h12min14seg o lanche no meio da reunião começa a ser servido. Iniciam-se conversas 

sobre outros assuntos. 
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4.4 Fase 4 – Análise de Conteúdo Documental e a Perspectiva Longitudinal do 

Estudo 

Esta sessão encarrega-se da última fase da análise de dados. Como explicado no 

capítulo 3, realizou-se a análise documental das 10 atas das reuniões transcorridas no espaço 

temporal de 11 meses. Esta análise resultou na matriz demonstrada na Tabela 6. Somente os 

temas classificados entre o segundo e o quinto lugar são abordados em profundidade. O tema 

em primeiro lugar (Apresentação de Resultados) com a maior pontuação (50), já foi 

discorrido na sessão 4.2 como parte da estrutura formal das ocasiões das reuniões do 

conselho. Os demais temas com média acima de 25 pontos, são tratados aqui com maior 

ênfase. A decisão de se tratar com profundidade os assuntos classificados somente entre 2° e 

5° lugar merece uma consideração em relação aos demais assuntos classificados com menos 

pontos. 

Os assuntos abordados a partir do quinto lugar na classificação de relevância podem 

ser entendidos como assuntos que, de certa forma, foram superados pelo conselho consultivo. 

Assuntos como: Incorporação das Famílias; Debate sobre Código de Ética; e Compra de 

Novo Negócio em SC; além de não serem tratados com a mesma ênfase, pôde-se verificar 

pelos graus impetrados aos mesmos que em determinado momento desaparecem das pautas 

das reuniões. 

O que se pode inferir é que estes assuntos foram resolvidos ou continuam a serem 

observados, mas não apresentam relevância para serem debatidos pelo conselho consultivo. 

Por exemplo, a implementação, ou não (não foi possível observar), do Código de Ética da 

Holding gerou uma mudança no Sistema Social da Organização. Ou seja, o simples debate 

sobre o mesmo pelo Conselho Consultivo, a elaboração e a proposta de implementação 

mostram uma mudança nos elementos estruturais da Holding. Mostra, também, a influencia 

dos consultores sobre os proprietários do Grupo na condução, ou não de suas propostas. 

Outro fato apurado que merece ser comentado reside na percepção de que os assuntos 

classificados entre o 2° e o 5° lugar aparecem com ênfase em quase todas as reuniões. As 

ocasiões em que não apareceram (uma única vez em todo o cenário os assuntos: “Ausência de 

PE”; “Riscos a Holding”; e “Contrapontos entre VP e CEE”) estão marcados com zero em 

vermelho na matriz. Contudo, pode-se perceber que a exceção do assunto da “Compra de 

Novo Negócio em SC” não surge nenhum outro assunto relevante durante todo o tempo 

analisado. Inclusive, por exemplo, observa-se abaixo o assunto de “Alçadas do Conselho 

Consultivo” que foi analisado por meio da vídeo-etnografia na sessão anterior: 
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DOC 

Ata 07/07/2014 

Apresentação de possíveis limites de risco para definição de alçadas do conselho 

consultivo 

DOC 

Ata 31/07/2014 

O conselho discute os valores de investimentos que deveriam passar pela diretoria 

ou pelo conselho. 

O conselho discute os atos que serão incluídos no gerenciamento de riscos. 

Decisão: Conselheiro Interno, irá pensar em uma pessoa para fazer o 

gerenciamento de riscos e a diretoria ficou de avaliar, assim como, as alçadas 

serão decididas na reunião da diretoria na próxima quinta-feira (dia 07/08). 

 

Ou seja, as evidências acima demonstraram que o assunto, além de pouco explorado 

(pelo menos no relato das atas), passa a outra diretoria que não o conselho consultivo. A 

reunião do dia 07/08/2014 não é do Conselho Consultivo e não existe, ou não foi fornecida, 

ata desta reunião de diretoria. Duas inferências podem ser atribuídas a isto: a) A interpretação 

dos acontecimentos das reuniões de quem escreve as atas, talvez, dando maior ênfase a este 

ou aquele assunto; ou b) Manobras, ou mesmo esgotamento, do assunto pelos membros 

proprietários do conselho. Embora, poder-se-ia julgar que o assunto “Alçadas para Decisões” 

possui relevância para a estruturação da Holding. Se existissem dados e estas inferências se 

confirmassem, poderiam representar o fenômeno da persistência da estrutura, que também 

direciona a Dualidade da Estrutura. Todavia, como pesquisador, atêm-se aos fatos revelados 

objetivamente, uma vez que não existe possibilidade de se apurar as inferências. 
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Tabela 6 – Matriz de Classificação da Análise de Conteúdo das Atas das Reuniões 

Temas/Linha do Tempo (Atas) nov/13 jan/14 fev/14 mar/14 abr/14 mai/14 jul/14 jul/142 ago/14 set/14 Somatória 

Classificação 

Acima de 25 

Apresentação de Resultados 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 1º 

Ausência de PE 3 4 5 0 4 3 5 5 4 4 37 2º 

Riscos a Holding 3 4 4 4 3 0 4 4 3 4 33 3º 

Contrapontos entre VPSM e CEE 0 4 5 5 5 3 3 4 1 3 33 3º 

Problemas com XXXT 4 5 3 2 2 4 2 4 1 4 31 4º 

Sinergia nos Negócios 3 1 4 1 2 4 4 3 3 5 30 5º 

Incorporação das Famílias 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 
 Debate sobre Resultados outra Consult 0 4 4 5 0 0 0 0 0 0 13 
 Debate sobre Código de Ética 2 3 4 0 0 0 0 0 0 0 9 
 Questionamento sobre atuação da XXXA 0 4 0 3 4 3 3 2 0 0 19 
 Implantação SAP 3 1 3 0 3 1 0 0 1 1 13 
 Organograma 0 0 0 0 5 3 2 2 4 4 20 
 Compra de Novo Negócio em SC 

        

5 4 9 
  

 



88 

 

A observação da matriz acentua contextos de interação sobre os assuntos relevantes a 

sobrevivência da Holding. Também revela um forte padrão de interação entre dois atores 

sociais centrais no processo de reorganização do Grupo, o Vice Presidente Sócio Minoritário 

(VPSM) e o Consultor Externo em Estratégia (CEE). Aborda-se ponto a ponto dos temas 

relevantes destacados acima, todavia o ponto “Contrapontos entre VPSM e CEE” está 

inserido no contexto de todos os assuntos. Deve-se ater, também, que todos os assuntos se 

“entrelaçam” mediante seus contextos espaço-temporais, uma vez que se foram citados e 

debatidos com ênfase em quase todas as reuniões, assim, é natural a recorrência e as ligações 

entre os mesmos. 

 

4.4.1 Ausência de Planejamento Estratégico 

Como se pôde observar o tema central das discussões é a ausência de Planejamento 

Estratégico no Grupo. Este é o principal assunto em debate em quase todas as reuniões 

(excetuando-se uma) e com maior caráter argumentativo entre os atores sociais VPSM e CEE. 

Optou-se, neste tema, privilegiar os excertos retirados de alguns documentos, uma vez que os 

mesmos descrevem em detalhes as interações, seus contextos, ferramentas e os papeis 

desempenhados pelos atores sociais, privilegiando, assim, a interpretação do leitor. 

 

DOC 

Ata 30/01/2014 

CEE, Conselheiro Externo, fala que analisou os Planejamentos Estratégicos e 

achou que não há planejamento, somente meta de crescimento. 

Fala que a empresa foi feita por essa geração que foi muito empreendedora e 

cresceu muito, mas o nível de gestão não acompanhou. 

VPSM, Vice-Presidente do Conselho Consultivo, explica como funciona o negócio 

XX. Explica como entende que o planejamento estratégico foi feito sim. Entende 

que teria que ter um controle financeiro melhor. 

CEE, Conselheiro Externo, diz novamente que não existe estratégia. Esse será um 

ano diferente que tem que ser realmente planejado. 

Conselho continua a discussão sobre planejamento estratégico e investimentos. 

DOC 

Ata 27/02/2014 

CEE, Conselheiro Externo, fala que analisou os Planejamentos Estratégicos e 

achou que não há planejamento, somente meta de crescimento. 

VPSM, Vice-Presidente do Conselho Consultivo, diz que a atual geração vem 

estudando e se preparando, e a nova geração idem. 

CEE, Conselheiro Externo, observa que falta estratégia, somente existem números 

e previsão de abertura de lojas. 

Para VPSM, Vice-Presidente do Conselho Consultivo esta afirmação não é 

verdadeira, pois basta ler todos os PE’s feitos ao longo dos últimos anos para se 

saber que tem estratégia e gente pensando o negocio. No XXX a estratégia se 

alinha com os fornecedores, e se comunica com os clientes via um marketing 

agressivo e inteligente. Entende que convém uma boa leitura do PE que será 

entregue, entretanto, concorda que se deve melhorar ano a ano. 

VPSM, Vice-Presidente do Conselho Consultivo entende que uma revisão 

estrutural precisa acontecer para fortalecer a gestão e não torná-la fraca. Diante 
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de um mercado tão competitivo uma gestão fraca poderia ser igual ao insucesso da 

operação. Para ele existem sugestões fortes para o organograma da Ernst Young. 

Para ele tanto no plano de contas quanto no organograma o trabalho deles ficou 

abaixo da media. 

Para CEE, Conselheiro Externo, o Grupo XXXX é uma ótima empresa, com uma 

atividade empreendedora fortíssima, mas está na iminência de perder o controle. 

Para VPSM, Vice-Presidente do Conselho Consultivo, se o conselho continuar a 

plantar desavenças e diferenças na administração que foi bem até hoje, pode 

acontecer. 

VPSM, Vice-Presidente do Conselho Consultivo, explica como funciona o negócio 

XXX. Explica como entende que o planejamento estratégico foi feito sim. Entende 

que teria que ter um controle financeiro melhor. 

CEE, Conselheiro Externo, diz novamente que não existe estratégia. Esse será um 

ano diferente que tem que ser realmente planejado. 

DOC 

Ata 27/03/2014 

OU, Consultora de Empresas Familiares, coloca suas percepções sobre a dinâmica 

do conselho consultivo. Atenta que os conselheiros internos devem ouvir um pouco 

mais. 

VPSM, Vice-Presidente do Conselho Consultivo, fala sobre assuntos que o 

incomodaram na última reunião. Diz que se sentiu depreciado com algumas falas e 

pede para modificar algumas afirmações contidas na ata da reunião anterior. 

OU, Consultora de Empresas Familiares, faz observações sobre as colocações de 

VPSM. Entende que está havendo um cabo de guerra entre a gestão e até mesmo 

no conselho. Pede para esta força ser usada em prol da empresa. 

O conselho discute como discutir estratégia e planejamento estratégico. Os 

conselheiros externos pedem para as decisões estratégicas sejam feitas através de 

consenso. 

CEF, Conselheiro Externo, faz um exercício com os executivos para ver onde eles 

enxergam que a empresa estará em 2020. 

OU, Consultora de Empresas Familiares, diz que não vê efetividade nas reuniões 

do conselho consultivo e deve haver um alinhamento nos objetivos da gestão para 

dar continuidade aos trabalhos do conselho. 

DOC 

Ata 22/04/2014 

CEE, Conselheiro Externo, exemplifica porque entende que não há consenso entre 

estratégia de negócio e estratégia coorporativa. 

VPSM, Vice-Presidente do Conselho Consultivo, diz que se deve cuidar para não 

ser generalista. Para ele dentro do PE existem previsões de ações preocupadas 

com o nível de necessidade de caixa, melhorias de gestão, entre outros. Diz que 

existe sim estratégia de negócio e proposta de valores, que foi estudada durante 

dois anos, sendo que o público do varejo é o C e o faturamento vem crescendo de 

maneira consistente. Existe estratégia de abertura de novos mercados sendo 

estudada. Assim, entende que existe sim estratégia e pode ser apresentada. 

CEE, Conselheiro Externo, diz que quer saber qual a estratégia da coorporação. 

CEF, Conselheiro Interno, diz que não há estratégia coorporativa, pois não há 

nada consensado e escrito. 

CEE, Conselheiro Externo, diz que as funções dos conselheiros externos são fazer 

perguntas e observações para alertar sobre o futuro da empresa. 

O conselho discute sobre a importância do consenso das decisões e ações. 

VPSM, Vice-Presidente do Conselho Consultivo, diz que dentro do negócio é 

importante que as pessoas criem amor pelo negócio, portanto não pode levar 

algumas discussões para a equipe, bem como sabe bem quais são as estratégias de 

negócio dos seus parceiros e suas. Entende que deve haver consenso, mas que as 

decisões devem ser tomadas, não podendo esperar por seis meses por uma decisão. 

PR, Presidente do Conselho Consultivo, diz que sua maior preocupação é que o 

próximos anos serão diferentes, por causa da economia, política, acordo de livre 

comércio com a Europa, sendo que se não houver uma estratégia para mudanças 

isso pode gerar problemas para o negócio. Preocupa que no varejo de XX, por 

exemplo, não é a empresa que domina a futuro e sim os fornecedores, sendo que 

hoje é uma das maiores fontes de receita do grupo. Também entende que deve se 

focar nos principais negócios do grupo, revendo algumas premissas. Diz que 
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entende que a participação da indústria deve sim aumentar no varejo da empresa, 

com alguns cuidados. 

PR, Presidente do Conselho Consultivo, diz que a preocupação diante de tudo isso 

é que a empresa está imprimindo um ritmo muito forte neste ano atípico, portanto, 

deve se investir, mas deve-se ter uma estratégia conversada e consensada. 

DOC 

Ata 31/07/2014 

CEE, Conselheiro Externo, inicia a apresentação relembrando alguns pontos da 

apresentação da estratégia de XX e apresenta a missão e visão que entende que 

caberia à estratégia do negócio, bem como as ações que deveriam ser tomadas 

para chegar ao resultado pretendido. 

O conselho discute algumas estratégias para o Grupo XXXX. 

CEE, Conselheiro Externo, passa a apresentar o exercício de estratégia feito para 

a XXX. Apresenta as fontes de informação que utilizou para fazer este estudo. 

Apresenta os desafios fundamentais. Aponta alguns pontos que devem ser 

melhorados na missão e visão da XXX. Apresenta os segmentos que identificou nas 

lojas XXX. Apresenta o modelo de negócio que montou. Fala que um dos principais 

investimentos de marketing seria em investir no XX com XX da XXX em anexo 

(preferencialmente no local onde é o Outlet da XXX em XX). Aponta que apesar do 

cenário externo não ser muito bom, o cenário interno é muito bom para 

desenvolver indústria e varejo. 

O conselho entende que o trabalho foi muito bem feito e concorda com várias 

premissas colocadas. 

VPSM, Vice-Presidente do Conselho Consultivo, inicia a apresentação com um 

resumo dos números da XX, XX, XX e XX e XX. Apresenta um resumo comparativo 

entre 2013 e 2014 dos negócios do varejo (XX, XX, XX, XX e XX). A receita vem 

crescendo, entretanto o lucro líquido diminuindo. Apresenta um estudo que está 

sendo feito para saber o quanto impacta realmente a abertura de uma loja nova. 

CEE, Conselheiro Externo, acredita que a XX precisa de mais produtos para 

melhorar sua performance. VPSM, Vice-Presidente do Conselho Consultivo, 

acredita que não é esse o caminho ideal. 

CEE, Conselheiro Externo, questiona se irá se fazer alguma coisa até o final do 

ano. VPSM, Vice-Presidente do Conselho Consultivo, diz que não, pois a abertura 

das lojas já foi contratada.   

CEE, Conselheiro Externo, diz que com as lojas já contratadas e fábrica do XX 

sendo feita, não existem outros investimentos a serem feitos, portanto deve-se 

maturar os negócios já existentes. 

VPSM, Vice-Presidente do Conselho Consultivo, encerra dizendo que vai pedir 

uma reunião com a OU para iniciar o planejamento estratégico. 

 

4.4.2 Riscos a Holding e Problemas com XXXT 

Conforme apurado nos documentos, o tema de “Riscos a Holding” parece ser 

consenso entre os membros do conselho consultivo. Estes ricos englobam negócios que não 

vão bem como evidenciado diversas vezes nos “Problemas com XXXT” que, de certa forma é 

um negócio central do Grupo, uma vez que compõem boa parte do faturamento, além de 

riscos provenientes do ambiente externo á Holding. Em geral, em contraponto com o debate 

sobre o Planejamento Estratégico, parece haver certa coerência, pelo menos discursiva, sobre 

o assunto. 
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DOC 

Ata 27/02/2014 

CEF, Conselheiro Externo, sugere marcar uma reunião do comitê de riscos para o 

dia 18/03, sobre fluxo de caixa, para apresentar algumas conclusões na reunião do 

conselho de março. 

CEE Entende que os XX devem se voltar para a XXXT, não dependendo de grandes 

players. Diz que nenhum negócio é ruim, somente estão mal posicionados. 

DOC 

Ata 27/03/2014 

CEE, Conselheiro Externo, reforça que o importante é analisar os riscos. 

CEF, Conselheiro Externo, observa que os grandes fornecedores podem mudar o 

negócio, ou seja, a XX pode assim que quiser cortar relações e resolver abrir lojas 

próprias tirando este faturamento do grupo. Alerta para a gestão destes riscos. 

VPSM, Vice-Presidente do Conselho Consultivo, diz que entende, mas deve 

aproveitar as oportunidades, pois está dentro do negócio e sabe como o fornecedor 

está se comportando. 

CEE, Conselheiro Externo, diz que não se está dizendo para não fazer os 

investimentos, mas os riscos devem ser geridos e considerados para garantir o 

futuro da empresa. Explica novamente o conceito de gestão de riscos. 

O conselho continua discutindo sobre gestão de riscos e o que cada um entende 

que deve ser feito. 

CEF, observa que comércio e indústria são uma empresa só, não podendo ser 

olhadas em separado, assim a gestão de riscos deve ser feita em conjunto. 

CEE, complementa falando que não estão dizendo o que deve ou não ser feito e 

sim alertando sobre os riscos internos e externos para conseguir se antecipar aos 

problemas. 

DOC 

Ata 31/07/2014 

OU, Conselheiro Interno, inicia a apresentação com um estudo sobre a 

importância do investimento em governança coorporativa em riscos. O conselho 

discute os valores de investimentos que deveriam passar pela diretoria ou pelo 

conselho. 

OU, Conselheiro Interno, continua demonstrando um vídeo de propaganda da 

XXXT e diz que não tem nada a ver com o consumidor que se atinge, pois não há 

uma proposta de valor do negócio. Mostra as lojas da XXXT e demonstra os 

problemas das lojas e do centro de distribuição. 

 

Um ponto que merece destaque remonta-se a sessão 4.3 deste estudo. Pode-se observar 

que apesar de os excertos acima não transfigurarem pontos de contra posição no debate entre 

os conselheiros sobre os riscos do negócio, ao se analisar o conteúdo da vídeo-etnografia 

quando do debate sobre as alçadas a serem impostas ao Grupo para que as decisões sejam 

tomadas pelo Conselho Consultivo, a preocupação em, de certa forma, “barrar” esta proposta 

passa “por cima” das preocupações com o Risco a Holding. Desta maneira, pode-se inferir 

como um achado de pesquisa, por meio da contraposição dos métodos de coleta e análise de 

dados, que o risco individual dos atores sociais se sobrepõem ao risco coletivo da Holding. 

Ou seja, quando se trata de uma proposta de risco de perda de poder individual, como no caso 

das alçadas para decisões conjuntas, os riscos á Holding passam a ser ignorados, em 

detrimento a manutenção de poder individual. 
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4.4.3 Sinergia nos Negócios 

Este ponto, também, demonstra um comportamento paradoxal dos atores sociais, em 

especial dos proprietários do negócio, em relação aos seus interesses e os interesse de 

sobrevivência da Holding. 

 

DOC 

Ata 27/02/2014 

CCF, Conselheiro Externo, diz que precisa saber quais são os critérios para a 

tomada de decisões. Falta sinergia entre os negócios, principalmente entre 

indústria e comércio, sendo que com uma maior conversa poderia se perenizar esta 

empresa. 

DOC 

Ata 24/09/2014 

PR, Presidente do Conselho Consultivo, diz que a unidade XX, por exemplo, deve 

vender e ter mais sinergia com a XXXT, urgente. 

 

Apesar de, em quase todas as reuniões, reivindicar-se com forte apelo Sinergia nos 

Negócios e entre os Negócios, como se pode observar nos excertos, novamente o 

comportamento paradoxal manifestou-se na apuração da vídeo-etnografia. O pressuposto é 

que para se obter Sinergia nos Negócios é necessária Sinergia entre os vários dirigentes dos 

diversos negócios do Grupo. Os membros proprietários do conselho consultivo são, também, 

responsáveis por extratos de negócios dentro do Grupo. Por exemplo, o VSPM minoritário 

possui primazia na gestão de algumas áreas de negócios, enquanto que o Cunhado do 

Presidente (CVP) primazia em outros diferentes negócios, sendo que eles mantem o domínio 

da gestão e decisões sobre seus negócios. De forma mais simples: 

 

CEE (EP) “Se vê que estes presidentes em que cada um administra um negócio.. ele meio que 

administra um negócio e não quer que um se meta no negócio do outro” 

 

Entendendo que a direção destes negócios, apesar de diferentes dirigentes, afeta o 

resultado do Grupo e, consequentemente, a sobrevivência da Holding, parece ser razoável e 

lógica a proposta dos Consultores Externos para a criação de alçadas de decisões em todos os 

negócios. Como se pôde observar, não foi isto que aconteceu mediante a análise dos dados da 

vídeo-etnografia na sessão 4.3. Observou-se, com precisão, as reações dos proprietários a 

respeito da proposta de discussão de Alçadas que, no extremo, tem o objetivo primordial de 

imputar Sinergia ás decisões de todos os negócios da Holding. 

Outro relato de incoerência entre o discurso da necessidade de sinergia com os 

acontecimentos diários da Holding foi apurado mediante a entrevista em profundidade. O 
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consultor entrevistado revelou que alguns meses atrás, antes da entrevista, um diretor central 

do negócio XXXA, que também aparece na matriz de assuntos como um negócio com 

problemas (Questionamento sobre atuação da XXXA – 19pts), iria pedir demissão, no entanto, 

o fato estava sendo “guardado” pelo Vice Presidente do negócio. O consultor entrou em 

contato, por e-mail, com o VP deste negócio explicando que havia tomado conhecimento no 

mercado que este Diretor estava para sair da empresa XXXA. Mediante a surpresa do fato, 

onde o consultor ficou sabendo antes do próprio presidente, o VP copiou o e-mail ao 

Presidente tentando justificar-se. Novamente, atesta-se a incoerência entre o discurso por 

busca de sinergia e as práticas utilizadas pelos sócio-proprietários. 
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5. REFLEXÕES ACERCA DOS RESULTADOS DESTE ESTUDO 

Esta sessão agrega os dados provenientes do capítulo 4 para prover as análises e as 

interpretações em relação às categorias de análise e aos pressupostos analíticos elencados no 

capítulo 2 deste estudo. Como mencionado a proposta deste estudo é analisar a Dualidade da 

Estrutura por meio da conduta Estratégica dos Atores sociais imersos no Conselho Consultivo 

de uma Holding nos episódios de formação de estratégias para a sobrevivência da 

Organização. 
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5.1 A Cognoscibilidade dos Practitioners 

Seguindo a recomendação de Giddens (1984, p.17; 289), sobre a análise da Conduta 

Estratégica dos agentes sociais, que neste estudo figuram como os Practitioners (Marietto e 

Sanches, 2013; Whittington, 1996, 2002, 2006; Jarzabkowski, 2003, 2010) ressalta-se as 

capacidades cognoscitivas dos mesmos. Giddens (1984, p.290), já explicou que deve-se 

remontar á a consciência discursiva e prática dos atores sociais na intenção de apurar sua 

cognoscibilidade. O capítulo 4, mais precisamente, nas sessões de transcrição dos excertos da 

entrevista em profundidade e da vídeo-etnografia parecem refletir, com clareza, a posição de 

conhecimento das propriedades estruturais contextuais dos atores sociais envolvidos na 

pesquisa. 

 

5.1.1 Expectativas das Posições Sociais dos Practitioners 

As Expectativas das Posições Sociais dos Practitioners, que atuaram no Conselho 

Consultivo da Holding, traduziu as inter-relações entre os cargos sociais ocupados no 

Conselho Consultivo. Cargos de Vice-presidente ou de Conselheiro Externo em Finanças, por 

exemplo, geraram expectativas de conduta social durante, e mesmo fora, dos episódios de 

reuniões na Holding. Ao mesmo tempo, ofereceram, por meio de elementos da estrutura 

interna e externa à organização, propriedades sociais e funcionais de ação reflexiva aos atores 

sociais em suas ações administrativas rotineiras, naturalmente, gerando consequências 

funcionais e, em outras vezes, impremeditadas à organização (Giddens, 1984, p.294). Os 

proprietários da Holding sabem, exatamente, o que os motivou a constituírem um Conselho 

Consultivo. A atual condição administrativa, econômica e a necessidade de sobrevivência da 

organização. 

Na entrevista em profundidade junto ao Consultor Externo em Estratégia (CEE) e nos 

relatos extraídos das atas de reuniões, as alegações de grande crescimento da organização, 

possível perda de controle e a falta de planejamento estratégico para o futuro mostraram, de 

forma discursiva e eloquente, a consciência dos proprietários e dos consultores sobre os 

motivos e intenções de criação e atuação do conselho. Em outras palavras, pode-se inferir que 

a criação do Conselho Consultivo e sua operacionalização traduz a racionalização das ações 

(Gidens, 1984, p.7) rotineiras dos proprietários da Holding na busca de uma reorganização 

estrutural e, consequentemente, na sobrevivência da organização. Esta sobrevivência 

acontece, em certa medida, por conta da Agência dos Practitioners (Marietto e Nassif, 2013; 
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Whittington, 2010; Machado-da-Silva, Fonseca e Crubellate, 2005; Cohen, 1999; Giddens, 

1984) em relação ao sistema social vigente na organização, pautados por propriedades 

estruturais (regras e recursos externos) para a sobrevivência, impostas estruturalmente pelo 

Mercado Empresarial Capitalista em que a Holding esta imersa. 

Porém, estão nos motivos das ações contextuais dos proprietários imersos nos 

episódios de reuniões do Conselho (consciência prática – Giddens, 1984, p.6), também, a 

resistência às ideias. Paradoxalmente, as Ideias emergem com urgência contextual – visto que 

resultados ruins de diversos negócios foram demonstrados ou relatados nas atas como falta de 

sinergia entre negócios -, mas estas ideias foram, por muitas vezes, rechaçadas ou não 

desejadas pelos mesmos. Na entrevista em profundidade e na análise documental figuraram de 

várias formas e em diversos contextos os contratempos e discussões entre Consultores e Vice-

presidente, em sua grande maioria. Pode-se inferir pelos dados disponibilizados no capítulo 4, 

que o Vice Presidente de Área e Sócio Minoritário (VPSM) e os Consultores Externos, 

principalmente, o Consultor em Estratégia (CEE), são os protagonistas da maioria das 

interações conflituosas. Observando-se, de forma mais próxima, pode-se inferir que as 

interações dos outros atores sociais, presidente, parentes e outros membros do conselho, 

parecem ser “paliativos” ou menos incisivas do que as protagonizadas pelos Consultores e o 

Vice-presidente. 

Se abstrairmos interpretativamente a consciência discursiva e prática do Vice-

presidente, percebe-se que suas razões e motivos sociais dizem muito acerca de sua opinião 

em relação às formas que os Consultores apresentam as ideias. Embora, muitas vezes o Vice-

presidente mostrou-se, de forma clara ou não, contra algumas ideias. Estas duas nuances (não 

concordar com a forma de apresentação das ideias e ser contra a ideia) são evidenciadas 

abaixo ressaltando-se sobre quais propriedades estruturais o Vice-presidente se apoiou em 

suas práticas. 

A análise da Monitoração Reflexiva da Ação do Vice-presidente amparou-se 

conceitualmente em Giddens (1984, p.443), como o caráter deliberado, ou intencional, do 

comportamento humano, considerado no interior do fluxo de atividade do agente. Esta 

monitoração pôde ser demonstrada em diversas passagens da análise documental. 

Especificamente, quando o Consultor Externo em Estratégia, na sessão 4.4.1, fala que a 

Holding não possui Planejamento Estratégico, percebe-se a reação do Vice-presidente á forma 

da colocação e não a proposição em si. Evidencia-se a dialética do controle do poder social 
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exercido pelos atores sociais. A reação discursiva e prática de desconforto do VPSM parece 

possuir raízes nos elementos estruturais externos voltados ao seu papel. 

Em tese, pode-se inferir que este devesse ter sido o trabalho esperado do Vice-

Presidente de uma Holding. Por ser um VPSM, que embora minoritário possua 30% das 

ações, o seu papel social é definido por elementos estruturais além dos muros da Holding. De 

um Vice-presidente de uma Holding, em nível de mercado empresarial, espera-se 

conhecimento profundo das características e dos elementos dos negócios ao qual esta 

socialmente imerso. Também uma possível habilidade diferenciada para as tomadas de 

decisões, desenvoltura política e econômica, preparo acadêmico para o mesmo, entre outros 

tantos elementos pertinentes á um Vice-Presidente (Serra e Ferreira, 2010; Whittington, 

2002). Pode-se supor que questionar um Vice-presidente de qualquer organização, média ou 

grande, sobre Planejamento Estratégico seria como questionar um Bispo Católico sobre a 

liturgia da Páscoa, ou seja, meramente um assunto redundante e corriqueiro para ambos. 

Não é objetivo deste trabalho apurar qual deveria ter sido o trabalho, ou a formação, 

ou as habilidades do Vice-presidente em relação ao PE da Holding. Contudo, pelo fato do 

mesmo não tê-lo feito da maneira adequada, pelo menos no entendimento dos consultores 

externos, pode-se apenas supor alguns motivos: a) por, talvez não conhecer a fundo o que um 

planejamento estratégico, em sua plenitude operacional, deve conter; b) ou, talvez, pelo fato 

do mesmo não ter tido tempo de realizá-lo; c) ou seja, qual sua razão para não conseguir 

concebê-lo da forma que se, externamente ao contexto da Holding, entende-se o que deve ser 

um PE (aqui a interpretação da pesquisa não deve transpor limites inferindo motivos – apenas 

sugerir); o VPSM acaba por reagir de forma comportamental, talvez, inadequada ao que 

poderia se esperar dentro do seu papel social. No entanto, em momento algum ele mostra-se 

contra a elaboração mais refinada de um PE. Nas diversas passagens ele parece concordar que 

se é possível, sim, realizar um PE mais detalhado. Mas, o que parece lhe incomodar é que ele 

não tenha feito o mesmo (DOC - Ata 27/02/2014 - VPSM: “Entende que convém uma boa 

leitura do PE que será entregue, entretanto, concorda que se deve melhorar ano a ano”). 

Observando-se os dados parece ficar clara a demonstração de contrariedade com a 

forma expositiva das ideias no Conselho Consultivo. Fica clara também a capacidade 

reflexiva e cognoscitiva contextual de ambos os atores sociais, os Consultores e o Vice-

presidente. Estes atores sociais amparam-se em propriedades estruturais externas á Holding 

para validar, ou não, seus argumentos. A estrutura interna atual da Organização parece estar 

fora dos padrões administrativos operacionais esperados, portanto seus elementos estruturais 
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não realizam o papel de apoio social aos seus proprietários. Embora, em alguns casos os 

proprietários ainda tentam buscar estes elementos estruturais internos. Isto pode ser observado 

na análise documental: (DOC - Ata 27/02/2014 – “VPSM, diz que a atual geração vem 

estudando e se preparando, e a nova geração idem (...). Para VPSM, se o conselho continuar 

a plantar desavenças e diferenças na administração que foi bem até hoje”). As passagens 

demonstram uma busca às propriedades estruturais internas da organização para justificar a 

argumentação. Observar que as gerações se prepararam e estão se preparando e que a 

administração foi bem até hoje é imputar, de forma cognoscitiva e recursiva, elementos 

sociais internos que justificam, inclusive, o sucesso da organização até o momento. 

A análise descrita acima demonstrou a dialética recursiva do poder social do papel do 

Vice-presidente (Gidens, 1984; Barley, 1986). Em outras palavras, a função e o papel social 

“Vice-Presidente” desempenhado na Holding acarretam consequências impremeditadas àquilo 

que o indivíduo espera de si mesmo e às expectativas dos atores sociais internos e externos ao 

contexto. A perspectiva do desempenho, ou o próprio desempenho, do papel social do Vice-

presidente da Holding é afetada pela (e esta afetando) a estrutura da organização. Percebe-se 

um movimento recursivo nesta dialética de expectativas sociais. 

 

Figura 7: Consequências das Ações 

 
Fonte: Giddens (1984, p.294) 

 

5.1.2 Paradoxo da Dialética do Controle dos Practitioners 

A análise do procedimento de vídeo-etnografia permitiu observar outros elementos 

motivacionais e de caráter social da Conduta Estratégica dos Practitioners. Os dados do 

procedimento descrito na sessão 4.3 mostraram como os proprietários lidam com a Dialética 

do Controle descrita por Giddens (1984, p.441): “o caráter bilateral do aspecto distributivo do 

poder (poder como controle)”. Em outras palavras, como os menos poderosos administram 

recursos de modo a exercer o controle sobre o poder contextual. Novamente, as propriedades 
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estruturais imersas no ambiente técnico-institucional do conselho consultivo recursivamente 

influenciam, e são influenciadas, pelas ações dos Practitioners. 

Os dados do procedimento vídeo-etnográfico foram ricos para demonstrar como o 

Consultor Externo em Estratégia (CEE) desenvolveu suas Práticas (Marietto e Sanches, 2013; 

Jarzabkowski e Whittington, 2008a) e Práxis (Practice) (Orlikowski, 2010; Whittington, 

2006; Jarzabkowski, 2004) no desempenho social de suas funções. Os dados demonstraram 

que o CEE utilizou-se de apresentações em Power Point que buscaram informações 

estruturais externas a Holding. Apoiar-se em propriedades estruturais administrativas 

legitimas desenvolvidas em outras organizações reflete a consciência prática e discursiva, 

além da racionalização das ações esperadas no desenvolvimento continuo dos papeis sociais 

dos Consultores Externos em relação aos objetivos administrativos da Holding. 

Pode-se inferir, analisando-se a sessão 4.3, que os Consultores executaram seus papeis 

sociais que lhes foram outorgados como Consultores Externos que tem o objetivo de 

“oxigenar” a organização com novas ideias para a durabilidade dinâmica da organização 

(motivação das ações). O CEE demonstrou o uso de recursos e regras que estão disponíveis 

em estruturas administrativas externas a Holding para a proposta de alçadas para as futuras 

decisões dos membros do Conselho. Ao se amparar em procedimentos administrativos de 

outras organizações, já legitimados, o Consultor buscou influenciar a distribuição de recursos, 

como estes recursos devem ser alocados e, principalmente neste episódio, propôs as regras de 

circulação e alocação destes recursos através estrutura social da Holding. A questão central, 

para os Proprietários, é que o CEE estava falando do recurso Poder, especificamente, o Poder 

de Decisão dos Proprietários. 

A sessão 4.3 demonstrou o padrão de reação espantosa e adversa imediata dos 

proprietários em relação à proposta do CEE. O “silencio ensurdecedor” enquanto o CEE 

operacionalizava suas ferramentas de trabalho para continuar a apresentação da ideia 

confirmou os elementos expostos por Blumer (1969) sobre o Interacionismo Simbólico: a) os 

seres humanos agem em relação às coisas, tomando por base o significado que as coisas têm 

para ele; b) o significado de tais coisas, às vezes, surge de uma interação social que a pessoa 

tem com seus iguais; e c) esses significados são manipulados e modificados através de um 

processo interpretativo, usado pela pessoa para lidar com as coisas que ele encontra. Talvez, o 

achado de pesquisa mais interessante deste episódio, recaia na cumplicidade social total de 

interação de todos os proprietários presentes à reunião, bem como a cumplicidade em suas 

reações. Observou-se, em outras etapas de análise de dados, a grande interatividade entre o 
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VPSM e o CEE. Todavia, aqui, os recursos sociais de se desviar a atenção para outro assunto 

fora do escopo, o silêncio, ou mesmo o desprezo ao CEE mediante a dificuldade de se retomar 

ao assunto, parecem ter sido unanimes entre os atores sociais. Em outras palavras, os 

Proprietários parecem ter compartilhado os mesmos significados (Schein 1992, p.7) e 

utilizaram-se das mesmas propriedades estruturais, dispostas virtualmente no ambiente 

técnico-institucional das reuniões do Conselho, quando o assunto recaiu sobre a mudança 

estrutural do recurso “Poder de Decisão”. 

O estudo da Contextualidade da Interação proposto por Giddens (1984, p.282) para a 

apuração da Conduta Estratégica dos agentes da sessão 4.3 demarcou as fronteiras espaço-

temporais de interação entre os agentes sociais. A co-presença dos mesmos na visualização de 

suas expressões de espanto, reações silenciosas, corporais ou de desvio de foco. Também, a 

percepção consciente e cognoscitiva para, reflexivamente, tentarem controlar ou influenciar o 

fluxo da interação naquele momento. Esta utilização consciente e racional dos recursos e 

regras sociais embutidas nas propriedades estruturais da Holding utilizadas pelos agentes 

demonstrou a Dialética do Controle aventada por Giddens (1984, p.441). 

As reações comportamentais de frustração e tentativas de retomar ao ponto central, por 

parte do CEE, mostraram que os proprietários, quando necessário, conhecem bem e se 

utilizam de recursos e regras sociais dispostas na Estrutura virtual da Holding para exercer 

poder e controle sobre o Consultor. A percepção é de que o CEE não pôde, em momento 

algum, interromper as investidas contrarias e desrespeitosas dos proprietários imersas no 

contexto formal da reunião. Afinal, está socialmente implícito que eles são os proprietários e 

detém os recursos, inclusive os financeiros e de poder social, sobre o comportamento do 

Consultor, ainda que até o momento da gravação, as regras não parecessem claras. Mesmo 

que os comportamentos dos proprietários demonstrassem total falta de respeito e objetividade 

à ocasião da reunião perante o CEE. Nesta Dialética do Controle e entendendo que os 

Consultores utilizaram recursos administrativos legítimos na consecução de seus papeis 

laborais parece que os mesmos utilizaram como recursos adicionais muita paciência e muito 

“jogo de cintura social” para tentar influenciar os proprietários em direção à mudança 

administrativa estrutural. Paradoxalmente, tentando coibir as consequências impremeditadas 

das ações dos proprietários para que os mesmos não “matem” a própria organização. 
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5.2 Integração Social e Integração do Sistema 

Para se apurar a noção chave da Dualidade da Estrutura deve-se considerar a inter-

relação de uma Integração Social por meio da reciprocidade entre atores em contextos de co-

presença e uma Integração de Sistema por meio de atores ou coletividades através do tempo e 

espaço. Esta integração traduz-se nas conexões com aqueles que estão fisicamente ausentes no 

tempo e espaço Giddens (1984, p.33). Falar dos que estão fisicamente ausentes no tempo e 

espaço é, nas palavras de Giddens (1984, p.298), passar da Análise da Conduta Estratégica 

para um reconhecimento da Dualidade da Estrutura avançando, cautelosamente, de dentro 

para fora no tempo e no espaço. Isto é, observar como as práticas inseridas em uma dada 

gama de contextos estão implantadas nas mais amplas esferas de tempo e espaço tentando 

descobrir suas relações com práticas institucionalizadas. 

 

5.2.1 Dualidade entre as ações do Conselho Consultivo e as propriedades 

Institucionais do Mercado Empresarial 

A Holding está como local fisicamente separado das outras organizações que 

alcançaram níveis de sobrevivência adequados. E seus Practitioners estão temporalmente 

separados da experiência profissional vivenciadas nas organizações com níveis adequados de 

sobrevivência. Mesmo que a Holding e seus Practitioners compartilhem de padrões globais 

de aspectos sociais e administrativos, as propriedades estruturais presentes no Conselho 

Consultivo não são meramente aspectos de uma única forma Institucional. A Estrutura da 

Holding, ainda que sem contornos e fronteiras definidas, pode ser vista, simultaneamente, 

como um fluxo continuo de ações e um conjunto de tradições institucionalizadas mais amplas 

que refletem e restringem estas ações (Barley, 1986, p.80). 

Pelos dispostos no capítulo 4 pode-se perceber que os proprietários da Holding 

utilizaram os recursos e as regras ao seu alcance para afirmarem sua autoridade mediante 

contextos julgados como inadequados expostos pelos Consultores Externos durante as 

reuniões. Embora, suas reivindicações sobre estes recursos e regras fossem legitimas, 

paradoxalmente, os mesmos têm nos Consultores Externos suas fontes de recursos 

provenientes de uma esfera social e administrativa mais ampla. A legitimidade de regras e 

recursos dos proprietários, também, é outorgada por uma esfera social mais ampla do contexto 

empresarial (Giddens 1984; Barley, 1986; Whittington, 2010). Isto quer dizer que ambos os 

atores sociais (Proprietários e Consultores Externos) espelham-se em contextos empresariais 
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externos a Holding institucionalmente outorgados como legítimos para justificarem a 

utilização dos recursos e das regras sociais nas inter-relações durante as reuniões. Estes 

recursos e regras estão disponibilizados regionalmente (local) nas organizações com rotinas 

(tempo) sociais e administrativas, tidas como legitimas, que as levaram a níveis de 

sobrevivência apropriados perante a judici do Mercado Empresarial. É o Mercado 

Empresarial, definido aqui, como o conjunto de empresas distribuídas em um campo 

organizacional (DiMaggio e Powell, 1991) em diversos setores com características 

homogêneas, quem determina as práticas e rotinas administrativas e sociais tidas como 

adequadas, bem como qual é o tempo adequado de sobrevivência de uma organização neste 

ou naquele setor. 

Estas organizações com níveis de sobrevivência adequados e suas rotinas laborais 

fornecem as formas simbólicas de sustentação institucional mais ampla utilizadas pelos 

membros do Conselho Consultivo. Por exemplo, o simbolismo presente no cargo social de 

Vice-presidente de uma Holding faz com que o indivíduo apoie-se, de maneira direta ou 

indireta mediante sua capacidade reflexiva, em um fundo de experiência constituído fora da 

Holding. Da mesma forma, o Mercado Empresarial mais amplo fornece o atributo simbólico e 

cultural de que Consultores Externos são agentes preparados para conduzirem as organizações 

em momentos de transformação administrativa e social. Em outras palavras, existe uma 

reprodução das características e das normas institucionais externas que influenciam, de forma 

direta ou indireta, a estrutura do Conselho Consultivo da Holding. Alinhando-se a Barley 

(1986, p.80), a Estrutura da Holding está sendo concebida como uma propriedade emergente 

da ação do Conselho Consultivo. 

É o grau de ajustamento, independente da perspectiva dos Practitioners, com as 

influencias sociais e institucionais distante espaço-temporalmente do Mercado Empresarial 

mais vasto, que traduz a noção de Dualidade da Estrutura na Organização (Giddens, 1984, 

p.300). É a recursividade das práticas dos Practitioners, por meio da agência humana, durante 

as reuniões do Conselho Consultivo que recria as próprias condições de suas atividades 

sociais e administrativas por meio de seu envolvimento reflexivo em tais ações. Este 

movimento recursivo que em uma instância (a ordenação ou estruturação recursiva das 

práticas) pressupõe a outra (monitoramento reflexivo da conduta) compõe o teorema 

fundamental da Teoria Estruturacionista: a Dualidade da Estrutura (Peters, 2006). Em outras 

palavras, é a dinâmica da articulação entre ação e instituição que possibilita que os elementos 

estruturais e institucionais sejam vistos além de sua faceta restritiva e estável, mas como 



103 

 

processo em constante mudança – uma Durabilidade Dinâmica da Estrutura- para compensar 

a mudança, bem como a estabilidade, exigindo-se um modelo temporal de recursividade do 

processo de Estruturação na Holding (Rossoni e Machado da Silva, 2008; Barley, 1986; 

Giddens 1984). 

Ainda que se perceba característica e elementos de Dualidade Organizacional na 

Holding, pode-se inferir que devido à internalização, ainda parcial, das praticas 

institucionalizadas do Mercado Empresarial no Sistema Social do Conselho Consultivo, os 

Practitioners constituem-se, ainda, como uma força absorta de mudança social na estrutura da 

Holding. Esta inferência sustenta-se no comportamento paradoxal dos proprietários (relatados 

no capítulo 4) quando investem, de maneira consciente, contra ideias dos Consultores 

Externos. Não se postula aqui que se deve aceitar tudo que os Consultores Externos sugerem 

sem contraposições ou como verdade absoluta. Porém, inclusive, tentar sabotar suas 

propostas, muitas vezes tentando “engavetar” assuntos parece, relativamente, um 

comportamento imaturo em detrimento das posições sociais ocupadas pelos proprietários da 

organização em detrimento de um nível empresarial mais amplo. Se, em um escopo 

institucional maior, os Consultores Externos são os agentes preparados e contratados pelos 

proprietários da organização para a mudança no objetivo de empreender a sobrevivência da 

Organização, por que usufruir das propriedades estruturais para deter suas ideias? A resposta 

pode estar, justamente, na incompreensão cognoscitiva dos elementos institucionalizados de 

forma mais ampla. Em outras palavras, talvez falte compreensão ou noção das características 

institucionais de falência ou morte de organizações, também, impostas pelo Mercado Todavia, 

na própria complexidade desta resistência imersa na relação social entre os atores sócias do 

Conselho Consultivo pode-se perceber a importância de não tentar subtrair a ação da estrutura 

ou vice-versa. Está, nesta relação de entrelaçamento de consequências intencionais ou 

impremeditadas dos proprietários da Holding, um fragmento de um processo maior e mais 

complexo de reprodução institucional. É este elemento de tentativa de persistência das 

propriedades estruturais já outorgas pelo Sistema Social da Holding que prediz a 

Recursividade das ações na Dualidade Organizacional (Giddens, 1984, p.300-301). A maior 

questão a ser enfrentada pelos proprietários da Holding reside no fato de que o Sistema Social 

Organizacional possui uma estrutura espaço-temporal diferente de outros sistemas. Em geral, 

o tempo urge contra a demora nas adaptações estruturais organizacionais. Resta saber se o 

tempo de ajustamento dos proprietários às Integrações Sociais e Sistêmicas será adequado aos 

parâmetros do Mercado Empresarial nos objetivos de sobrevivência da Holding. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A análise dos dados e as reflexões acerca dos resultados demonstraram a atuação do 

Conselho Consultivo da Holding na Dualidade da Organização com o objetivo de promover 

sua sobrevivência. Esta necessidade de sobrevivência da organização, imposta, pelo Mercado 

Empresarial, mas que pelo poder de agência dos proprietários poderia ser rejeitada, mas não 

foi, pelo contrário, figura como um artefato social. Por conseguinte, a partir da perspectiva 

Estruturacionista a complexidade e a incerteza são funções de como esta interação com este 

artefato social integram, e integraram, o sistema social da Holding. 

As analises, também, apuraram o comportamento paradoxal dos atores sociais nas 

interações entre ação e estrutura. Embora, aparentemente, todos os proprietários tenham os 

mesmos motivos de atuação social no conselho consultivo, seus comportamentos, tendem a 

ter resultados sociais diferentes. Apesar do fato de que o processo de estruturação, em 

conformidade com o modelo sequencial de articulação administrativa reciproca e de que os 

papéis de cada agente social sejam alterados em direções similares pelas propostas dos 

Consultores Externos, alguns proprietários tornaram-se mais reativos do que outros. Talvez, 

porque as propriedades sociais formais de interação entre os agentes e estrutura divergiram de 

suas expectativas. 

Observou-se, também, que a perspectiva de ajuste administrativo e social para a 

sobrevivência da organização gerou muita incerteza e culminou em um grande desafio de 

dominância para os proprietários. A contratação dos Consultores Externos e a criação do 

Conselho Consultivo foi, ou está sendo, uma tentativa de mitigar esta incerteza. 

Consequentemente, a atuação dos Consultores Externos e a incerteza da sobrevivência da 

organização influenciaram a relativa distribuição de expertise que acaba por restringir o 

processo de estruturação. Em outras palavras, ao ignorar contextualmente algumas ideias 

imersas na dinâmica dos objetivos da Organização, expos aos resultados desta pesquisa, que o 

artefato social, em alguns momentos de contrariedade de interesses dos proprietários, não tem 

implicação direta para a reorganização social e administrativa da Holding. 

Todavia, por mais paradoxal e complexo que possa parecer, esta agência premeditada, 

mas muitas vezes com consequências impremeditadas, dos proprietários em ignorar ou decidir 

de outra forma mediante seus interesses, é característica imperativa do movimento recursivo 

entre ação e estrutura. Na verdade é por esta característica, também, que o movimento entre 

ação e estrutura é recursivo, uma vez que já existem propriedades estruturais (como, por 

exemplo, a distribuição de poder entre os proprietários) já outorgadas no sistema social da 
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Holding. Como resultado esta interação recursiva afasta a possibilidade de determinismo 

comportamental e social que possa tentar ser previsto na reorganização social e administrativa 

concebendo a estrutura a capacidade dinâmica de durabilidade. 

Finalmente, as conclusões deste estudo fundamentaram-se nas palavras de Whittington 

(2010) sobre a sensibilidade conceitual do Estruturacionismo. Sensibilidade esta que 

proporciona a Estrutura e a Agência a possibilidade de dar um fluxo continuo as atividades já 

outorgadas nos sistema sociais, mas também, proporciona a possibilidade de mudança 

estrutural. Ou seja, uma das teorias analíticas mais poderosas para a análise organizacional. 
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6.1 Limitações do Estudo 

As Limitações deste estudo estão nos métodos de pesquisa e na própria teoria 

escolhida como lente de observação do fenômeno. A sessão 3.2 deste estudo já pontuou os 

desafios de se realizar uma pesquisa empírica sob a lente da Teoria Estruturacionista. Em 

sequencia, a sessão 3.4 apontou as opções metodológicas de Pesquisa Qualitativa e 

Abordagem Multimodal. 

Sobre a Pesquisa Qualitativa, cabe aqui, uma breve nota. Ao contrario do que, 

eventualmente, possa ser interpretado, a pesquisa qualitativa não oferece limitação em relação 

a generalização de seus resultados. Este não é o objetivo da mesma. Uma das principais 

funções da Pesquisa Qualitativa é proporcionar uma análise profunda do fenômeno/objeto. Ou 

seja, o objetivo é penetrar profundamente nas minucias e nos detalhes dos fenômenos/objetos 

observados. Para generalizações estatísticas dá-se primazia a Pesquisa Quantitativa. Este é um 

de seus objetivos. Portanto, tentar inferir que a pesquisa qualitativa apresenta limitação de 

generalização de replicação da análise do fenômeno/objeto em outros fenômenos/objetos é, no 

mínimo, desconhecer seus propósitos mais primários. De tal modo, resta observar as 

limitações dos métodos. 

Na Entrevista Aberta em Profundidade e não dirigida, Vieira e Tibola (2005) 

explicaram que as limitações cognitivas dos próprios participantes tendem a ser prejudicais a 

pesquisa. Uma entrevista que aborda um indivíduo, em apenas um único momento, não 

levando em conta o conhecimento do mesmo ao longo de determinado período, poderia levar 

a uma conclusão equivocada acerca da sua capacidade de compreensão da problemática em 

questão. Outro ponto pode ser o temor do entrevistado em revelar dados que não deveriam ser 

divulgados no sentido de preservar sua identidade e segurança. As limitações do lado do 

pesquisador recaem sobre a possibilidade de uma entrevista sem uma estrutura prévia, o que é 

comum em procedimentos in-depth, torne os resultados suscetíveis a influencia do 

entrevistador. Por isso os resultados dependem muito da habilidade do entrevistador. 

Sobre a Análise de Conteúdo Documental, Mozzato e Grzybovski (2011) realizaram 

um estudo relevante sobre o emprego da análise de conteúdo no campo da administração. 

Mozzato e Grzybovski (2011, p.741) sintetizaram que uma das limitações do método esta na 

“neutralidade” do pesquisador. Ao detalhar os procedimentos adotados na abordagem, 

visando garantir a validade da sua análise, o pesquisador não deve realizar nenhuma 

inferência, fazendo uso da flexibilidade necessária. O pesquisador deve ter cuidado em 

detalhar como cumpriu as etapas que constituem o método, evitando tanto o positivismo como 
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o idealismo. Não se pode esquecer que o objeto de análise constitui uma construção 

simbólica. Outra limitação apontada é a eventual ausência de análise do contexto e da história. 

Esta ausência pode distorcer ou invalidar os resultados. 

Sobre a vídeo-etnografia com observação não participante, pode-se inferir que muitas 

limitações da etnografia foram superadas pela vídeo-etnografia. LeBaron (2008) e Liu e 

Maitlis (2014), na sessão 3.4.4.1 explicaram as principais vantagens de se utilizar esta técnica. 

Simplesmente, entendem-se estas vantagens, provenientes do uso da tecnologia, como a 

superação de algumas das limitações da etnografia sem o uso da tecnologia. Em outras 

palavras, com o aumento das possibilidades e capacidades de gravação e uso de equipamentos 

eletrônicos muitas restrições como vieses interpretativos, a ausência de possibilidades de se 

verificar se o que foi realmente apurado ou o que foi falado no campo foi realmente elucidado 

foram eliminadas. Contudo, a principal limitação, de todas as pesquisas etnográficas, 

permanece. É a própria apresentação do trabalho etnográfico. Ou seja, a leitura que o 

pesquisador faz da realidade contextual será sempre sobre os ombros dos outros e somente 

estes podem atribuir o verdadeiro significado da realidade vivenciada por eles. 

Consequentemente, pode-se inferir que a transcrição da experiência etnográfica, seja para o 

texto ou para outro tipo de instrumento eletrônico, tende a uma dupla limitação: a) a de não se 

alcançar o real significado do fenômeno de análise sobre a perspectiva do indivíduo ou grupo 

observado; e b) a de não ser possível transcrever, gravar ou repassar todo o significado e 

aprendizagem obtidos no momento da pesquisa no campo ao público interessado, seja pela 

limitação condicionada pelo momento e a potência instantânea do acontecimento factual, seja 

pela limitação do pesquisador em interpretar e repassar as nuances factuais em sua forma de 

potencialidade instantânea (Geertz, 1993). 

A opção pela Multimodalidade nos métodos de pesquisa leva a conclusão que foi 

possível minimizar as limitações dos próprios métodos. A opção pelos três métodos, além de 

gerar maior confiabilidade e rigor nas analises, possibilitou “limitar” as limitações. Em suma, 

algumas limitações parecem não se aplicarem a este estudo. A triangulação dos dados que 

ocorreu de forma intencional para um detalhamento mais apurados dos microfenômenos, por 

meio da analise com mais de um método, e a opção do pesquisador por deixar “os dados 

falarem por si só” garantiu a profundidade analítica ao estudo e, consequentemente a 

minimização das limitações isoladas dos métodos.  



108 

 

6.2 Sugestões para Pesquisas Futuras 

A primeira sugestão recai, naturalmente, sobre a possibilidade de se efetuar um estudo 

sobre a Dualidade da Estrutura, mas em outras categorias de empresas e conselhos 

consultivos. Ou seja, a possibilidade, muito difícil, de se realizar um estudo com dados vídeo-

etnográficos de atuação de Conselhos Consultivos de outras organizações, principalmente, em 

Holdings de capital aberto não familiares é, absolutamente, tentadora. Mais tentador ainda é a 

possibilidade de se realizar um estudo comparativo entre uma possível e eventual pesquisa 

sugerida e esta aqui apresentada. 

Outra sugestão para estudos futuros incide nas palavras de Pozzebon e Pinsonneault 

(2005) sobre a dificuldade de se realizar estudo com a Teoria Estruturacionista. Mais ainda, a 

grande ausência de estudos sobre a Dualidade da Estrutura no contexto Administrativo, 

evidentemente, devido a suas dificuldades já relatadas aqui, tornando o apelo a este contexto 

ainda mais significativo. Até o momento, o autor deste estudo reconhece apenas os estudos 

de: Barley, (1986); Orlikowski, (1992); Scott e Myers, (2010); e Cataldo (2012), como 

estudos que analisaram a Dualidade da Estrutura no contexto Administrativo. Existem outros 

estudos sobre pressupostos estruturacionistas no contexto organizacional, mas que em geral 

utilizaram elementos da Teoria Estruturacionista, como foi abordado na sessão 2.4 deste 

estudo. 

Por fim, estende-se a sugestão Whittington (2010) de se utilizar os pressupostos da 

Estratégia como Prática na perspectiva Estruturacionista, se possível na noção da Dualidade 

da Estrutura. Pois, como exposto na tabela 2 do capítulo 2, até o momento não existe nenhum 

estudo sob os pressupostos da Estratégia como Prática que se utilizaram da noção da 

Dualidade da Estrutura. Todos os estudos apontados revelaram que forma utilizados 

elementos da Teoria Estruturacionista em conjunto com outras teorias. Assim, este parece ser 

o primeiro estudo “puro” que utilizou a noção da Dualidade da Estrutura nos pressupostos da 

Estratégia como Prática sem auxilio a teorias subjacentes. Somente os pressupostos 

“Giddenianos” de análise social e administrativa do fenômeno organizacional. 
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