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Resumo  

   
 
 Este estudo foi realizado a partir da questão: “Como ocorre a formulação e 
implementação de estratégias, qual a contribuição desse processo para o desenvolvimento da 
aprendizagem organizacional e de que forma a aprendizagem influencia a evolução do 
processo de formulação e implementação de novas estratégias na organização?” Em busca da 
resposta, realizou-se uma pesquisa qualitativa através de estudo de caso na empresa Petrobras, 
na qual os dados foram colhidos utilizando-se entrevistas, análise de documentos e 
observação não-participante. Em primeiro lugar, são apresentados os dados históricos e a 
descrição do planejamento estratégico na organização pesquisada. A seguir, apresenta-se a 
visão dos gestores a respeito da formulação e implementação de estratégias e seu aprendizado. 
As declarações dos executivos foram analisadas a partir de quatro categorias principais: 
análise do ambiente externo, análise interna e aprendizagem ocorrida nesse processo; 
formulação de estratégias e aprendizagem ocorrida nesse processo; implementação de 
estratégias e aprendizagem ocorrida nesse processo; facilitadores e barreiras à aprendizagem. 
Os resultados revelam que os entrevistados vêem a formulação e implementação de 
estratégias como meios de aprendizagem e demonstram acreditar que a aprendizagem 
resultante contribui para o desempenho da empresa por desenvolver sua capacitação para 
formular e implementar novas estratégias. Por se tratar de estudo de um caso específico, a 
pesquisa não possibilita que as conclusões sejam estendidas a outras organizações de 
características semelhantes ou, tampouco, generalizadas. Contudo, possibilita uma visão sobre 
a natureza e a composição dos fenômenos de aprendizagem e de estratégia no contexto da 
organização pesquisada. 
 
 
 
Palavras-chave: aprendizagem organizacional, estratégia, formulação, implementação,  

Petrobras, planejamento estratégico. 

 



 

 



 

 

 

Abstract  

 
 
 This study considered the question: “How do strategy formulation and implementation 
happen, which is the contribution of that process to organizational learning development and 
through what means learning affects the evolution of new strategies formulation and 
implementation in the organization?” A qualitative research was conducted by means of a 
single case study approach, using interviews, documental analysis and non-participant 
observation conducted at Petrobras. After presenting the history of company and its strategic 
planning process, the study discusses how managers see their learning when formulating and 
implementing strategies, considering four main categories: external and internal environment 
analysis and resultant learning; strategy formulation and resultant learning; strategy 
implementation and resultant learning; learning barriers and facilitators. The research reveals 
that managers see strategy formulation and implementation as a way to provide learning. 
They also believe that outcoming learning contributes to company´s performance by 
increasing its ability to formulate and to implement new strategies. As a single case study, the 
research cannot explain all organization behavior and activity as it relates to strategy 
formulation and implementation and organizational learning. However the study provided a 
first look at the nature and composition of both phenomena - Learning and Strategy - in the 
context of an organization.  
 

 
Key-words: formulation, implementation, Petrobras, organizational learning, strategic 

planning, strategy. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 “O desafio é a nossa energia”. À primeira vista, a afirmação contida nesse slogan pode 

ser interpretada como uma frase de efeito, tão comum na publicidade. Vista sob o enfoque da 

Administração, contudo, há nela uma declaração da opção estratégica de negócios da 

Petrobras, maior empresa do Brasil, de capital aberto, porém controlada pelo Governo 

Federal. Mais ainda, há um histórico que conduziu a companhia a essa estratégia por meio de 

um processo de aprendizagem ocorrido ao longo de sua existência, culminando com uma 

situação que, no presente, decorre de ameaças à continuidade de sua existência.     

 As transformações que afetam a sociedade mundial desafiam as organizações a buscar 

novas formas de lidar com a complexidade e a turbulência do ambiente externo.  Em resposta 

a tal desafio, a Ciência da Administração vem desenvolvendo teorias e modelos que surgem, 

passam por processos de experimentação, para, então, se consolidarem como práticas usuais 

ou sucumbirem diante de novas propostas.  

 O caráter evolutivo da Ciência da Administração conduz à coexistência de diversas 

perspectivas nas organizações, em que várias imagens se formam e contribuem para que as 

pessoas compreendam e escolham como as suas organizações devem ser administradas para 

fazê-las prosperar ou simplesmente nelas sobreviver (MORGAN, 1996). 

 O exame dos temas atuais, presentes no discurso de executivos, consultores e 

acadêmicos especializados em gestão, revela a preocupação com a sobrevivência das próprias 

organizações. Segundo esse discurso, tal sobrevivência está condicionada à capacidade de 

identificar mudanças do ambiente, aproveitar oportunidades e agir de forma proativa, por 

meio de estratégias que  permitam manter a competitividade. Talvez devido a essa 

preocupação, tem sido notória a presença dos estudos sobre Estratégia nos mais variados 

fóruns de discussão acadêmica e empresarial. 
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 Assim como ocorre com o tema Estratégia, os estudos sobre aprendizagem nas 

organizações passaram recentemente a crescer de forma acelerada. As primeiras menções ao 

tema figuram na literatura há mais de 40 anos, inicialmente tratada como  discurso ainda 

periférico em relação à teoria organizacional, crescendo ao longo dos anos e assumindo, a 

partir dos anos 90, uma especial importância, evidenciada pelo próprio volume de publicações 

e pela expansão do interesse no meio acadêmico (EASTERBY-SMITH; SNELL; GHERARDI, 

1998). 

 Conforme argumentam Easterby-Smith, Snell e Gherardi (1998), a expansão dos 

estudos sobre aprendizagem nas organizações pode ser explicada por três fatores principais: a 

velocidade da mudança tecnológica, o avanço da globalização e o crescimento da 

competição. Predominam, segundo os mesmos autores, abordagens que remetem a 

justificativas baseadas no fato de as empresas sofrerem pressões para reduzir o tempo entre 

a concepção e o lançamento de novos produtos, aumentar rapidamente a produção e  

acompanhar a evolução da tecnologia e dos negócios para ser competitiva operando em 

qualquer lugar do mundo.  

 Na concepção de Ruas e Antonello (2003), as teorias de aprendizagem aplicadas às 

organizações são tratadas pela Administração com especial atenção dada a sua importância 

nos processos de mudança. Segundo os autores, 

As teorias de aprendizagem organizacional estão hoje intrinsecamente vinculadas à 
Administração, especialmente no que diz respeito à compreensão do que pode 
facilitar ou dificultar os processos de mudança (do tipo novas estratégias, novos 
métodos e práticas de trabalho etc.). (RUAS; ANTONELLO, 2003, p. 205) 

 Ambos os temas - Estratégia e Aprendizagem -, portanto, têm se revelado presentes na 

preocupação de pesquisadores e gestores como fatores condicionantes de sucesso ou 

insucesso no comportamento das organizações. A partir dessa curiosidade, surgiu um 
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interesse maior pela identificação e verificação dos caminhos trilhados pelas organizações 

durante o processo de formulação e implementação de suas estratégias.  

 A preocupação com o exame da articulação entre esses dois temas já apareceu em 

estudos anteriores, que, embora apresentem diversos enfoques, convergem rumo à associação 

do fenômeno de aprendizagem nas organizações aos seus processos estratégicos (CROSSAN; 

LANE; WHITE, 1999; BEER; EISENSTAT, 2000; MUMFORD, 2000;  ENDLICH, 2001; 

PAWLOWSKY, 2001; THOMAS; SUSSMAN, 2001; HODGKINSON, 2002; CROSSAN; 

BERDROW, 2003; SCHAFFER; WILLAUER, 2003; BÜRGI; JACOBS; ROOS, 2005). 

Dentre eles, destacam-se Crossan, Lane e White (1999) e Pawlowsky (2001) e 

Crossan e Berdrow (2003). Na abordagem de Crossan e Berdrow (2003), considera-se a 

institucionalização do aprendizado decorrente do processo de formulação de estratégias pelas 

empresas. Com base em Mintzberg, Ahlstrand e Lampel (2000) e DeGeus (1988), as autoras 

alertam para a importância em se alinhar a aprendizagem a outros elementos das 

organizações, tais como sua estrutura, sistemas, procedimentos, rotinas e, em especial, à 

estratégia, de forma a desenvolver capacitação para a competitividade que o ambiente as 

desafia a manter.  

         A inquietação em relação ao tema provocou o interesse para a realização deste trabalho 

de pesquisa. Ele principia pela exposição dos motivos, justificativas e propósitos que 

balizaram a realização do estudo, para, então, evoluir em busca de embasamento conceitual, 

até chegar à  análise da opção estratégica da Petrobras e da aprendizagem que a ela conduziu, 

sob a ótica da Administração. 

  

 

 

 

 

 



22 

 1.1 Contextualização e delimitação do tema 

  

  

Muitas organizações procuram idealizar seu futuro desenvolvendo estratégias de gestão 

que lhes  permita, no mínimo, sobreviver aos desafios proporcionados pela evolução de seus 

ambientes. Em tais circunstâncias, baseiam-se em conhecimentos adquiridos com as 

experiências do passado, evidenciando a presença de um caráter evolutivo que requer 

constante adaptação ao novo que se apresenta.  

 Diante da necessidade de mudança, os indivíduos agem e impelem a organização em 

busca de caminhos que lhes pareçam os mais adequados. O exercício de  identificar novos 

fatos ocorridos no meio ambiente e analisá-los com o objetivo de promover a respectiva 

adaptação da organização, conforme se pratica no processo de formulação de estratégias, 

conduz a um novo nível de conhecimento, o que, em essência, representa o resultado de um 

processo de aprendizagem.  Partindo dessa premissa, há indícios da associação entre esses 

dois fenômenos nas organizações modernas: a estratégia e a aprendizagem.  

 Seguindo a linha de pensamento que considera a presença de aprendizagem no 

processo estratégico das organizações, Dodgson (1993, p. 378) afirma que a aprendizagem 

organizacional tem sido vista como “uma busca proposital com o objetivo de reter e 

incrementar a competitividade, a produtividade, e a inovação em circunstâncias de incerteza 

tecnológica e de mercado”. A própria natureza evolutiva do ambiente conduz ao aprendizado, 

pois “quanto maiores as incertezas, maior a necessidade de aprender” (DODGSON, 1993, p. 

378). 

 Esse é o rumo que se segue na elaboração deste estudo, tomando-se por referência as 

abordagens já existentes sobre a associação entre o processo estratégico e a aprendizagem nas 

organizações e procurando examinar a ocorrência de tal fenômeno em uma organização 
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específica. No tópico seguinte, são apresentados o problema de pesquisa e os objetivos geral e 

específicos do estudo, bem como uma breve descrição dos elementos-chave da pesquisa.  

 

 

 1.2 Problema de pesquisa e objetivos 

 

A proposta de identificar e analisar aspectos relativos à presença da aprendizagem 

organizacional no processo de formulação e implementação de estratégias desenvolvido pelas 

organizações remete à necessidade de se estabelecer um questionamento sobre o que se 

pretende investigar sobre cada um desses dois elementos centrais. 

O primeiro deles, que é o processo de formulação e implementação de estratégias, 

representa um desafio para que se procure, a partir da revisão da literatura especializada, a 

descrição dos passos segundo os quais uma organização escolhe seus caminhos para atingir 

objetivos determinados pela necessidade de lidar com mudanças.  

Quanto ao segundo elemento, recorre-se ao estudo direcionado à compreensão do 

fenômeno de aprendizagem presente nas organizações em nível individual e coletivo, 

buscando referências na bibliografia quanto às formas e meios pelos quais ele ocorre. Além 

do plano conceitual, procura-se a identificação de exemplos presentes em estudos anteriores 

que tratam das atividades associadas à aprendizagem nas organizações.  

Com esse propósito, procura-se identificar e analisar a perspectiva dos gestores que 

respondem pela formulação e implementação das estratégias da organização em estudo quanto 

à presença de aprendizagem nesses processos e se essa aprendizagem é percebida como fator 

de influência de novas estratégias. A Figura 1 apresenta, a título ilustrativo, os componentes 

da pesquisa. 
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Figura 1. Componentes da pesquisa 

Fonte: Elaborada pelo autor 
 

 

 O problema de pesquisa que pauta o estudo é, assim, enunciado: 

 Como ocorre a formulação e implementação de estratégias, qual a contribuição 

desse processo para o desenvolvimento da aprendizagem organizacional e de que forma 

a aprendizagem influencia a evolução do processo de formulação e implementação de 

novas estratégias na organização? 

 Essa questão é estabelecida com base no pressuposto de que a formulação de 

estratégias é efetuada por pessoas que vivem o ambiente de trabalho da organização e com 

essa experiência estabelecem objetivos de melhorias para o desempenho futuro. Ao 
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transformarem esses intentos estratégicos, por sua vez, em ações efetivas, para vê-los 

implementados, acabam aprendendo, o que possivelmente influencia as estratégias futuras.  

 O objetivo geral é compreender “o quê” e “como” a organização aprende ao formular 

e implementar suas estratégias e “de que forma” essa aprendizagem é utilizada na 

realimentação do processo de formulação de novas estratégias. 

 Além do objetivo geral, a pesquisa busca atender quatro objetivos específicos: 

a) descrever as atividades envolvidas na formulação e na implementação de estratégias 

pela empresa; 

b) identificar a forma pela qual a aprendizagem ocorre durante a execução de 

atividades de formulação e implementação de estratégias de uma organização; 

c) identificar e analisar os aspectos que favorecem ou dificultam a aprendizagem do 

processo de formulação e implementação de estratégias da organização. 

No plano empírico, a pesquisa segue o método qualitativo, utilizando um estudo de caso, 

com foco sobre gestores de uma empresa brasileira que respondem pela formulação de 

estratégias corporativas e implementação dessas estratégias em áreas específicas da 

organização.  

 

 

 1.3 Estrutura do trabalho 

 

 O trabalho está estruturado de forma a apresentar, inicialmente, os propósitos e a 

justificativa para sua realização. Prossegue com uma seção destinada à fundamentação 

teórica, seguida por um tópico destinado às considerações sobre o arcabouço metodológico e 

os resultados da pesquisa.  
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 A fundamentação teórica apresenta a abordagem conceitual escolhida como base para 

o estudo dos processos de aprendizagem nas organizações na literatura especializada da 

ciência da Administração. Apresentam-se e discutem-se as formas e recortes segundo os quais 

a aprendizagem nas organizações vem sendo estudada. A partir de uma breve discussão sobre 

a aprendizagem de indivíduos que compõem uma organização, evolui-se para a consideração 

sobre como o fenômeno da aprendizagem passa a se apresentar em âmbito coletivo, buscando 

referências na bibliografia especializada em estudos dedicados à aprendizagem 

organizacional. Ao final desse bloco, a aprendizagem nas organizações é abordada como um 

processo, buscando-se descrever, a partir das referências bibliográficas, alguns estudos sobre 

suas etapas.   

 A seguir, buscam-se referenciar as bases conceituais relativas à estratégia aplicada à 

Administração, contemplando diversos conceitos e abordagens. Após essa contextualização 

conceitual, aborda-se a literatura direcionada ao estudo da estratégia como processo, 

definindo a opção que se faz como referência ao que aqui se compreende como processos de 

formulação e implementação de estratégias.  

 No tópico seguinte, procuram-se identificar estudos que abordam a presença da 

aprendizagem nos processos de formulação e implementação de estratégias nas organizações. 

 Apresenta-se, então, a descrição das opções metodológicas para a realização da 

pesquisa de campo, com as justificativas para essas opções. 

 Como registro do trabalho empírico, efetuado por meio do estudo de caso de uma 

organização empresarial, são descritas as especificidades características da organização. Com 

esse procedimento, procura-se contemplar seu ambiente operacional, sua presença no 

mercado em que atua e, em especial, o comportamento da organização no que se refere à 

formulação e implementação de estratégias, bem como a visão dos executivos que participam 

desse processo quanto à presença da aprendizagem.  
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 Os dados obtidos no trabalho de campo são descritos e analisados tomando-se por 

referência o problema de pesquisa e os objetivos geral e específicos deste estudo. Ali se 

apresentam os resultados decorrentes das entrevistas realizadas complementados com a  

análise de documentos e observação não-participante. 

 Encerrando o trabalho, apresentam-se as considerações finais, com as conclusões 

decorrentes da apesquisa realizada e uma breve exposição das limitações da pesquisa e de 

sugestões para estudos futuros. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 Esta seção visa a revisar alguns princípios e conceitos presentes na literatura 

relacionada à Aprendizagem nas Organizações e também aos que concernem à literatura 

especializada em Estratégia Empresarial, com ênfase às abordagens mais identificadas com o 

objeto de estudo do presente trabalho. 

 

 

 2.1 Aprendizagem nas organizações 

 

 São diversos os conceitos e perspectivas que permeiam os estudos de aprendizagem 

nas organizações. Neles se encontram propostas conceituais para o fenômeno da 

aprendizagem em função de diferentes aspectos para se analisar de que forma ela ocorre. 

 Popper e Lipshitz (2000) afirmam que grande parte da literatura sobre aprendizagem 

em contexto organizacional é fragmentada e trata o tema em diferentes níveis de abstração. 

Talvez essa fragmentação decorra de um crescimento acelerado, proveniente do impulso 

tomado pela produção acadêmica sobre aprendizagem organizacional a partir do início do 

século XXI, conforme destacado por Easterby-Smith e Araújo (2000).  

 Ainda se observa uma tendência identificada por Ruas e Antonello (2003), quanto à 

possibilidade de se dividir a literatura produzida mais recentemente em prescritiva e não-

prescritiva, ou a que vê a aprendizagem como resultado ou como processo.  

 A que estuda as ‘organizações de aprendizagem’ é prático-orientada e de cunho 

prescritivo, demonstrando-se comprometida com a agregação de valor e, portanto, pouco 

crítica. Na corrente da ‘aprendizagem organizacional’, porém, figuram os pesquisadores 
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acadêmicos, de forma a conferir-lhe uma característica mais crítica e menos comprometida 

com ação ou resultados desejados, ou seja, sob uma ótica descritiva.  

 O construto de aprendizagem organizacional aborda o processo de aprendizagem, 

enquanto o de organizações que aprendem remete às características da organização que busca 

realizar esse processo de aprendizagem (TSANG, 1997; EASTERBY-SMITH, 1997). Neste 

estudo, pelo fato de se focalizar a análise da aprendizagem organizacional como um processo, 

não serão consideradas as visões prescritivistas sobre as organizações de aprendizagem, 

restringindo-se o escopo à aprendizagem organizacional. 

 Easterby-Smith (1997) considera que a literatura sobre aprendizagem organizacional é 

analítica e concentra-se no entendimento dos processos de aprendizagem dentro do ambiente 

organizacional, sem necessariamente tentar mudar tais processos. Isso não significa, contudo, 

a inexistência de iniciativas do estudo de conceitos de aprendizagem organizacional aplicados 

a processos de gestão. Conforme argumentam Loiola e Bastos (2003a), há estudos com 

enfoques como: a mudança, inovação, cultura organizacional, competitividade, teoria 

organizacional, grupos de trabalho, comportamento gerencial, produtividade no trabalho, 

impacto tecnológico, desempenho no trabalho, comunicação no trabalho, processo de decisão, 

liderança, relações interpessoais e conflitos nas organizações. A constatação dos autores é de 

que a aprendizagem organizacional é vista como favorável ao desempenho competitivo e se 

restringe a destacar seus aspectos positivos e funcionais.  

 A aprendizagem organizacional, também, tem sido estudada sob perspectivas 

diversificadas da ciência. Dierkes et al. (2001) comentam o caráter multidisciplinar da 

aprendizagem, que a torna alvo de estudos sob diferentes enfoques: psicológico, sociológico, 

antropológico, político, histórico ou econômico.  Além desses enfoques, Dierkes et al. (2001) 

destacam a existência de estudos que remetem à concepção da aprendizagem como produto 
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obtido a partir de ações intencionais de gestão, que se encontram na literatura especializada na 

ciência da Administração. 

 Sob o enfoque da Administração, a aprendizagem organizacional é comumente vista 

como uma analogia da aprendizagem individual. Assim sendo, o conhecimento sobre o 

processo de aprendizagem individual torna-se necessário para a compreensão da 

aprendizagem organizacional. Tomando-se por referência autores como Argyris e Schön 

(1978) e Kim (1993), incrementos ao conhecimento organizacional são baseados no 

crescimento da aquisição de conhecimento pelos indivíduos nas organizações. 

 A aceitação da relação direta que se estabelece com a aprendizagem individual  remete 

à necessidade de compreender, antes de se adentrar no estudo da aprendizagem em âmbito 

organizacional, como a Psicologia vem estudando o fenômeno em nível dos indivíduos, ao 

que se procede no tópico seguinte. 

 

 

 2.1.1 Contribuição da perspectiva psicológica para o entendimento da 

aprendizagem nas organizações 

 

 A diversidade de conceitos e perspectivas que permeiam os estudos de aprendizagem 

nas organizações recomenda que se busque uma mínima estruturação de como abordá-los de 

forma focalizada nos objetivos de análise propostos. Pode-se, assim, escolher entre diversas 

propostas taxonômicas pelas quais a aprendizagem nas organizações tem sido abordada na 

literatura especializada. Nela se encontram propostas de classificação da aprendizagem em 

função de características tais como: se ela é vista como resultado ou processo, ou de seus 

níveis, modos, tipos, etapas através das quais ela se processa, e assim por diante. 
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 Independente de classificação, essa revisão conceitual principia por uma leitura sobre 

as perspectivas da aprendizagem como fenômeno que ocorre tanto em âmbito individual 

como coletivo. Justifica-se esta apresentação na medida em que se entende, apoiando-se em 

DeFillippi e Ornstein (2003), que os pressupostos teóricos que embasam a aprendizagem 

individual vêm sendo utilizados na construção das teorias de aprendizagem organizacional.  

 As teorias psicológicas têm sido fontes de metáforas utilizadas para a identificação de 

processos de aprendizagem nas organizações e permeiam as teorias que presumem que a 

aprendizagem organizacional é um processo emergente e que tem como um de seus 

componentes os processos de aprendizagem individual. 

 DeFillippi e Ornstein (2003) afirmam que devido à própria complexidade da natureza 

humana, a Psicologia desenvolveu diferentes tipos de teorias e modelos que visam a 

compreender o comportamento humano, seus processos mentais e os impactos da interação do 

indivíduo com o ambiente externo. Os autores usam a classificação de Tavris e Wade (1995, 

apud DEFILLIPPI; ORNSTEIN, 2003) para diferenciar cinco perspectivas psicológicas que 

buscam compreender o processo de aprender no comportamento humano: a biológica, a de 

aprendizagem, a cognitiva, a sociocultural e a psicodinâmica. Conforme se verá a seguir, 

dependendo da perspectiva pela qual se aborda o estudo da aprendizagem na Psicologia, ela 

pode ser analisada como um fenômeno isolado, individual, ou também como um fenômeno 

coletivo, obtido pela interação em agrupamentos de indivíduos. 

 A perspectiva biológica aglutina modelos destinados a explicar o comportamento 

humano como resultado da fisiologia e anatomia, apoiados no pressuposto central de que 

“todas as ações, sentimentos e pensamentos estão associados a eventos corporais”. Sendo 

assim, a aprendizagem está condicionada à capacidade fisiológica e à anatomia de cada 

indivíduo (TAVRIS; WADE, 1995 apud DEFILLIPPI; ORNSTEIN, 2003, p. 20).  
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 Na segunda perspectiva, que é a de aprendizagem, o comportamento humano é visto 

como resultado do aprendizado e o melhor caminho para entender as pessoas é o exame de 

como elas aprendem. DeFillippi e Ornstein (2003) indicam, como exemplos dessa 

perspectiva, o behaviorismo e a teoria da aprendizagem social. Enquanto a visão 

comportamental (behaviorista) supõe que o indivíduo, para aprender, necessita vivenciar 

pessoalmente as conseqüências de seu comportamento, o modelo de aprendizagem social 

sugere que é possível aprender observando e avaliando as conseqüências do comportamento 

de outrem. 

 A terceira perspectiva – a cognitiva -, por sua vez, busca explicar o desenvolvimento 

das pessoas a partir da compreensão da forma como elas pensam, ou seja, de suas cognições. 

Procura entender os processos mentais por meio dos quais são derivados os pensamentos, as 

crenças, as percepções e as interpretações sobre o mundo físico e social. O pressuposto central 

dessa perspectiva é o de que o comportamento humano não pode ser efetivamente 

compreendido sem um completo conhecimento das origens e conseqüências da cognição das 

pessoas.  

 Uma teoria mais recente, apresentada por Kitchener e King (1990), postula que a 

habilidade em utilizar o pensamento reflexivo ou crítico constitui o ponto máximo do 

desenvolvimento cognitivo. Ambos os modelos, assim como outras teorias cognitivas, se 

apóiam no pressuposto de que as pessoas podem ser mais bem compreendidas por meio da 

inferência sobre seus modos de pensar a partir da observação de seus comportamentos 

(DEFILLIPPI; ORNSTEIN, 2003).    

 Como quarta perspectiva, a sociocultural direciona seu foco ao estudo do contexto em 

que as pessoas vivem para melhor compreender seu comportamento. De acordo com essa 

perspectiva, não se pode compreender totalmente o comportamento humano se não for 

observado o ambiente social, cultural e sociocultural em que ele se desenvolve. São os casos 
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de estudos sobre impactos de regras e padrões de conduta no comportamento individual,  

diferenças de comportamento do indivíduo quando em grupos diferentes, ou, ainda, como o 

trabalho de Hofstede (2003), sobre o impacto da diversidade cultural das nações nos padrões 

de comportamento e aprendizagem dos indivíduos nas organizações.  

 Conforme se observa, a perspectiva sociocultural distingue-se das três anteriores por 

procurar compreender o comportamento individual a partir da relação entre o indivíduo e seu 

ambiente, em vez de analisá-lo isoladamente. 

 Finalmente, a perspectiva psicodinâmica, baseada nas idéias de Sigmund Freud, utiliza 

pressupostos que enfatizam a “[...] dinâmica do inconsciente intra-psíquico, estágios fixos de 

desenvolvimento mental, uma realidade simbólica, observações subjetivas e a crença de que o 

comportamento presente é em sua maioria enraizado em experiências passadas não 

resolvidas” (DEFILLIPPI e ORNSTEIN, 2003, p.23).  

 Sem focalizar explicitamente a aprendizagem individual, os estudos que utilizam tal 

perspectiva consideram-na como produto de estágios de desenvolvimento a partir de 

experiências prévias conscientes ou não. Buscam, portanto, compreender o comportamento 

humano a partir de uma visão integrativa que incorpora sua natureza biológica, de 

aprendizagem, cognitiva e sociocultural, sob uma visão clínica e intervencionista.  

 Embora as cinco perspectivas propostas por Tavris e Wade (1995, apud DEFILLIPPI; 

ORNSTEIN, 2003), que buscam compreender o processo de aprender no comportamento 

humano, já apontem diferentes maneiras de interpretar a questão da aquisição da 

aprendizagem, é importante aprofundar alguns conceitos fundamentais que se encontram 

nelas implícitos.  

 Para isso é possível recorrer a Maier, Prange e Rosenstiel (2001), que identificam três 

conceitos fundamentais da Psicologia que também são úteis no campo da aprendizagem 

organizacional. São eles: aprendizagem, memória e conhecimento. Tais conceitos, 
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conjuntamente, ajudam a explicar o processo de aquisição e lembrança de novas informações 

formalmente adquiridas pelo indivíduo.  

 Aprendizagem e memória podem ser diferenciadas a partir de três componentes do 

processo pelo qual elas ocorrem: a aquisição, a codificação e o resgate da informação.  

 O conceito de aprendizagem costuma concentrar seu foco nos processos que ocorrem 

durante a aquisição de novos comportamentos, enquanto os conceitos de memória ou 

processamento de informação focalizam o armazenamento e a recuperação da informação. 

Maier, Prange e Rosenstiel (2001) destacam, ainda, que o conceito de conhecimento, 

diferentemente dos conceitos de aprendizagem e memória, comumente se refere ao conteúdo 

da informação e seu uso espontâneo e apropriado.  

 Para esses autores, os conceitos de aprendizagem, memória e conhecimento, por sua 

vez, são estudados a partir de perspectivas de diferentes teorias. Num primeiro grupo de 

teorias de aprendizagem estão as denominadas comportamentais (behavioristas), segundo as 

quais novos comportamentos são adquiridos pela associação entre estímulos e reações ou 

entre reações e conseqüências. No segundo grupo, encontram-se as teorias da aprendizagem 

social que analisam a aprendizagem pela influência recíproca exercida entre os indivíduos 

através de relacionamentos sociais. No terceiro, estão as teorias que abordam a memória e o 

processamento das informações, com foco na codificação, armazenagem e recuperação das 

informações na memória.   

 Entre as teorias comportamentais encontram-se as que seguem os preceitos do 

condicionamento clássico e as de aprendizagem instrumental.   

 No primeiro caso, a aprendizagem é vista como fruto de condicionamento por meio de 

estímulos e apoia-se na descoberta acidental de Pavlov, que estudando o sistema digestivo de 

cães, constatou que os animais começavam a salivar ao ouvir os passos de seu alimentador.  

Aplicando esse conceito às organizações, Maier, Prange e Rosenstiel (2001) consideram que a 
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sensação de medo que os indivíduos sentem na presença física de seus supervisores também 

se manifesta através de estímulos como a visão de sua sala ou a voz de sua secretária.   

 Na interpretação de Maier, Prange e Rosenstiel (2001), as abordagens 

comportamentais acima descritas não conduzem ao aprendizado de novos comportamentos, 

mas apenas aumentam a probabilidade de provocar comportamentos específicos desejados.  

 Já as abordagens de aprendizagem social, em contraste, consideram que os indivíduos 

aprendem através da observação e da imitação de comportamentos de outros que se revelaram 

bem sucedidos. A aprendizagem social decorre de modelos ou padrões de comportamento 

desejado e pode ser facilitada, por exemplo, pela recompensa recebida pelo indivíduo que se 

comporta de acordo com os padrões. Em uma organização, há vários modelos a serem 

aprendidos, tais como: o exemplo de colegas bem sucedidos, as atitudes dos supervisores ou 

os mitos presentes na cultura da organização.  

 As abordagens orientadas ao estudo da aprendizagem a partir da memória e do 

processamento da informação buscam entender como a informação externa é codificada, 

armazenada e recuperada na memória dos indivíduos. A codificação abrange processos de 

percepção e interpretação necessários para a representação cognitiva de estímulos externos. O 

processamento de informações por meio da entrada de estímulos externos (inputs) ocorre na 

organização de baixo para cima (bottom-up), enquanto a influência das experiências e 

conhecimentos prévios é processada no sentido inverso, ou seja, de cima para baixo (top-

down).  

 Segundo a concepção de Maier, Prange e Rosenstiel (2001), esse processo de 

aprendizagem mediante o processamento de informações é consolidado através da elaboração 

de esquemas e scripts que irão referenciar o comportamento dos indivíduos na organização.  

 Do ponto de vista social, ou seja, da interação entre os indivíduos componentes da 

organização, essa esquematização ocorre por meio de estereótipos ou crenças compartilhadas 
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por membros de um grupo interno, ou seja, a aprendizagem ocorre mediante uma 

interpretação comum das informações pelos diversos indivíduos através da construção de 

estereótipos que representam um processo de percepção que parece ser regido por dois fatores 

conflitantes: a necessidade de precisão, para que essas percepções sejam convergentes, e os 

fatores situacionais que inibem essa precisão, tais como as diferentes escalas de poder entre os 

indivíduos que compõem os grupos.     

 Tão importantes quanto a aquisição do conhecimento através do processamento de 

informações, figuram a capacidade de armazenagem e a habilidade em recuperar as 

informações. Ambas ocorrem por meio de processos sistematizados, através de variados 

recursos, tais como os computacionais, os intelectuais e até mesmo os de natureza humana, 

como a qualificação individual e a cultura organizacional.    

 Enquanto as teorias de aprendizagem comportamental focalizam o processo de 

aquisição de novas informações e as de processamento de informações se preocupam mais 

com a armazenagem e a recuperação das informações na memória, há teorias que concentram 

sua atenção na substância do conhecimento.  

 Na Psicologia Cognitiva, é comum encontrar-se uma distinção entre o conhecimento 

declarado, que, segundo Maier, Prange e Rosenstiel (2001) é “o que” se sabe - fatos como 

datas ou exigências para a abertura de uma conta bancária-, e o “como” se faz, conhecido 

como know-how, que é o conhecimento de processos, tais como: dirigir um automóvel, 

escrever um artigo ou utilizar um programa de computador. Trata-se de duas formas de 

conhecimento que se complementam. O funcionário de um banco, por exemplo, necessita 

saber o que é necessário para abrir uma conta-corrente e também como processar essa 

abertura, utilizando-se, inclusive, de um programa de computador utilizado pelo banco. Assim 

sendo, a aprendizagem deve ocorrer em estágios complementares, sendo necessário adquirir 

tanto o conhecimento declarado como o de processo.  
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 A partir do exame desses três conceitos, Maier, Prange e Rosenstiel (2001) propõem 

cinco principais implicações que decorrem da aplicação dos conceitos e teorias de 

aprendizagem individual para a aprendizagem organizacional.  

 A primeira delas é o fato de que a aprendizagem nem sempre é intencional. As 

organizações, assim como os indivíduos, tendem a valorizar comportamentos que se 

demonstraram bem-sucedidos, especialmente quando as condições requerem uma mudança 

comportamental, independentemente da intenção declarada de mudança. Dessa forma, ainda 

que a organização não identifique intencionalmente uma situação de mudança, ela pode 

ocorrer em decorrência de aprendizado espontâneo. Como demonstram Starbuck e Hedberg 

(2001), a aprendizagem pode se processar em uma organização específica ou em grupos de 

organizações a partir de experiências de sucesso ou de fracasso.   

 Uma segunda implicação dos conceitos e teorias de aprendizagem individual na 

aprendizagem organizacional reside na tendência dos indivíduos aprenderem a partir de 

modelos. Nesse caso, as implicações para as organizações são de que tanto comportamentos 

bem-sucedidos quanto os que resultaram em fracasso na própria organização ou em outras 

similares devem ser observados e comunicados abertamente.  

 A terceira implicação é a importância e, ao mesmo tempo, a dificuldade, da 

estruturação do conhecimento prévio. Em outras palavras, as estruturas de conhecimento já 

existentes constituem um fator-chave para os processos de aprendizagem, desempenhando 

importante papel na interpretação das novas informações. Quanto maior for a qualidade das 

estruturas de conhecimento, maior a capacidade de adquirir novos conhecimentos e acessá-los 

quando necessário. No nível organizacional, essa capacidade permite, por exemplo, identificar 

oportunidades de inovação e adaptação a novas condições do ambiente.  

 Como quarta implicação, os autores sustentam que a aprendizagem resulta de se 

fazerem inferências causais. As pessoas nas organizações tendem a inferir regras a partir de 
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informações ambíguas e aplicá-las a novas situações, caracterizando o aprendizado dessas 

novas regras. Nesse fato reside o perigo de que a inferência seja incorreta ou imprecisa, 

levando ao aprendizado de um comportamento que trará resultados desfavoráveis à 

organização.  Para evitar essa situação, Starbuck e Hedberg (2001) propõem a busca e o uso 

sistemáticos de feedback em relação a novas regras adquiridas pela organização.  

 Por fim, a quinta implicação é a consideração da aprendizagem como comportamento 

motivado. Lembrando que o processo cognitivo é apenas parte da aprendizagem, Maier, 

Prange e Rosenstiel (2001) destacam que a aprendizagem intencional também envolve a 

necessidade de motivar as pessoas a aprender e seguir os novos padrões assimilados.   

 Conforme se observa, as teorias de aprendizagem organizacional consideram não 

apenas uma perspectiva psicológica de aprendizagem, mas procuram integrar conceitos de 

forma a melhor explicar o fenômeno observado. Tal integração se apresenta na proposta de 

DeFillippi e Ornstein (2003), na qual se identificam quatro diferentes grupos de perspectivas 

teóricas dominantes no estudo da aprendizagem organizacional, cada qual baseada em uma 

diferente perspectiva psicológica da aprendizagem individual. São elas: (a) as perspectivas 

que vêem as organizações como sistemas de processamento de informação; (b) as 

comportamentais, caracterizadas pela visão evolucionária da organização; (c) as perspectivas 

que enfatizam o contexto de construção social e (d) as perspectivas de aprendizagem aplicada.   

 A partir de uma análise das diversas abordagens que compõem cada uma dessas quatro 

perspectivas, os autores concluem que as perspectivas (a), (c) e (d) dominam a maioria das 

teorias da aprendizagem organizacional. No Quadro 1, apresenta-se uma visão esquemática 

dessas três perspectivas predominantes de aprendizagem organizacional e as perspectivas 

psicológicas que as inspiram. Nele se pode observar que, embora possam ser objeto de uma 

classificação própria, todas partem de pressupostos originários de diferentes perspectivas 

psicológicas, já anteriormente tipificadas. 
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Quadro 1. Perspectivas psicológicas nas teorias de aprendizagem organizacional 

 
 

Perspectiva 
Psicológica 

Perspectivas de Aprendizagem Organizacional 
Processamento de 

Informação Construção social Aprendizagem  
Aplicada 

Biológica 

Armazenagem e memória 
estão distribuídas ao 
longo das diversas áreas 
da organização (MARCH, 
1991). 

  

Aprendizagem 

Estímulo-resposta como 
nível mais baixo de 
aprendizagem (FIOL; 
LYLES, 1985). 
Aprendizagem como 
computação (HUBER, 
1991). 

Mudança e aprendizagem são 
desencadeadas por 
desequilíbrio, que requer um 
realinhamento. (NICOLINI; 
MEZNAR, 1995) 
Grupos informais evoluem a 
partir da busca de objetivos 
comuns ou a solução de um 
determinado problema. 
(BROWN; DUGUID, 1991) 

Aprendizagem Single–loop 
guiada pelas 
conseqüências 
(ARGYRIS; SCHÖN, 
1978).  

Cognitiva 

O nível mais elevado de 
aprendizagem se dá pelo 
“fazer sentido” (FIOL; 
LYLES, 1985). 
 

A cognição decorre da 
interpretação consensual 
socialmente mediada (WEICK, 
1991). 
 
Elementos cognitivos 
associam-se a modelos mentais 
(BROWN; DUGUID, 1991), 

Aprendizagem deriva do 
processo de construção da 
experiência (KOLB, 
1984). 
Cognição deriva de 
modelos mentais 
compartilhados (KIM, 
1993). 

Sociocultual  

Papel central das equipes na 
criação de conhecimento 
porque interagem e se engajam 
em um diálogo constante. 
(NONAKA; TAKEUCHI, 
1997) 

 

Psicodinâmica   

Postura defensiva 
individual e grupal minam 
a aprendizagem 
organizacional 
(ARGYRIS;  SCHÖN, 
1978) 

Fonte: Adaptado pelo autor, a partir de DeFillipi e Ornstein (2003, p.25). 

 

 A perspectiva de processamento de informação, no entendimento de DeFillippi e 

Ornstein (2003, p. 24), assume que “[...] o processo informação/conhecimento/ aprendizagem 

é armazenado em uma memória coletiva baseada em experiências cumulativas dos indivíduos  

que compõem a organização”. Além disso, segundo os autores, tais perspectivas se inspiram 

em modelos mentais compartilhados de interpretação para que a informação tenha sentido.  
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 Baseando-se nessas características, DeFillippi e Ornstein (2003) identificam três 

abordagens psicológicas de aprendizagem presentes na perspectiva de processamento de 

informação. Primeiro, a perspectiva biológica sobre a localização da memória, pois a 

perspectiva de processamento de informação sugere a distribuição da memória pelas diversas 

áreas da organização. Segundo, a perspectiva cognitiva, pela consideração de que “fazer 

sentido” é um componente crítico da aprendizagem. Terceiro, a perspectiva comportamental 

(behaviorista), presente através de padrões de comportamento determinados pelo processo 

estímulo-resposta.  

Dentre os pesquisadores que estudam a aprendizagem organizacional sob a perspectiva 

de processamento de informação figuram March (1991) e Huber (1991). O primeiro sustenta a 

relação da aprendizagem com a capacidade de armazenagem de conhecimento e memória, 

distribuídos nas diversas áreas da organização. Trata-se de uma aplicação da perspectiva 

biológica da Psicologia. O segundo entende a aprendizagem como resultado da probabilidade 

de que as ações futuras resultem em melhoria do desempenho, por meio do processamento de 

informação.  

 Exemplos de abordagens que partem da perspectiva de construção social são 

encontrados em Nicolini e Meznar (1995), Nonaka e Takeuchi (1997) e Brown e Duguid 

(1991). A aprendizagem surge a partir das situações concretas nas quais as pessoas estão 

envolvidas em um processo composto por ciclos de ações que levam à seleção e retenção de 

práticas que todos no grupo interpretam da mesma forma.  

 Com base nessa concepção, Weick (1991) entende que tais processos representam os 

meios pelos quais as organizações evoluem à medida que escolhem esses modelos de 

comportamento. Essa interpretação comum de todos os integrantes do grupo, segundo Daft e 

Weick (1984), leva à redução das incertezas decorrentes das ambigüidades observadas nas 

organizações e em seus ambientes, facilitando, assim, o gerenciamento. 
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 Justificando a importância da aprendizagem organizacional a partir da necessidade de 

a organização se alinhar ao seu ambiente como forma de sobreviver, mantendo-se competitiva 

e inovativa, Nicolini e Meznar (1995, p. 729) afirmam: "[...] muitos reconhecem que a 

mudança e, conseqüentemente, a aprendizagem, são desencadeadas por alguma forma de 

desequilíbrio, discrepância, stress, novidade ou diversidade que requer um realinhamento”. 

Segundo os autores, o aprendizado nas organizações é resultado das reconstruções das 

descontinuidades resultantes de processos internos e externos e geralmente lida com a 

necessidade de nova identidade para a organização, sendo, assim, concebido tanto quanto um 

processo como um resultado da construção social. 

 De acordo com Nonaka e Takeuchi (1997), também pode ser interpretada como uma 

visão de construção social, uma vez que para os autores o processo de criação do 

conhecimento organizacional ocorre em nível de grupos. As equipes desempenham papel 

central na organização criadora de conhecimento porque interagem e se engajam em um 

diálogo constante. 

 Os próprios autores, Nonaka e Takeuchi (1997), referem-se a Brown e Duguid (1991), 

também seguidores da perspectiva de construção social, cujo trabalho observa a evolução de 

grupos informais a partir de indivíduos que buscam objetivos comuns ou a solução de um 

determinado problema. Os elementos cognitivos associam-se aos modelos mentais, nos quais 

os indivíduos criam esquemas, paradigmas, perspectivas, crenças e pontos de vista, ajudando-

os a perceberem e definirem seu mundo. 

 Os elementos cognitivos do conhecimento tácito referem-se às imagens da realidade e 

visões de futuro de um indivíduo, enquanto os elementos técnicos do conhecimento tácito 

incluem técnicas e habilidades. Se o compartilhamento do conhecimento tácito como fonte de 

novos conhecimentos envolve a reunião de indivíduos com diferentes históricos, perspectivas 
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e motivações, facilita-se a criação do conhecimento através da diversidade de experiências, 

proporcionando uma evolução na cultura da organização. 

 DeFillippi e Ornstein (2003) identificam a perspectiva aplicada da aprendizagem como 

sendo a que sugere que a aprendizagem é fundamentada em experiência direta. Conforme 

descreve Kolb (1976), quando propõe a aprendizagem dos indivíduos a partir da 

aprendizagem vivencial.  

 Kolb, Rubin e McIntyre (1978) apresentam um modelo que visa à compreensão de 

“como o homem gera, a partir de sua experiência, conceitos, regras e princípios que guiam 

seu comportamento em novas situações e de como ele modifica esses conceitos a fim de 

aumentar sua eficiência” (KOLB; RUBIN; MCINTYRE, 1978, p. 38). A aprendizagem, no 

modelo de Kolb, Rubin e McIntyre (1978), processa-se em um ciclo de quatro estágios, em 

que: “1) a experiência concreta é seguida por; 2) observação e reflexão que levam a; 3) 

formação de conceitos abstratos e generalizações que culminam em; 4) hipóteses a serem 

testadas em ações futuras, as quais, por seu turno, levarão a novas experiências” (KOLB; 

RUBIN; MCINTYRE, 1978, p. 38). Muitas das observações desse autor se constituíram, 

posteriormente, em bases para premissas de outros modelos de aprendizagem. A primeira 

delas sugere uma repetição constante do ciclo de aprendizagem nos seres humanos. Outra 

observação é a de que os indivíduos têm o poder de dirigir a aprendizagem por meio das 

necessidades sentidas e pelos objetivos da pessoa. Uma terceira observação afirma que como 

o processo de aprendizagem é guiado pela necessidade e por objetivos individuais, os estilos 

de aprendizagem se tornam altamente individuais, tanto na direção quanto no processo 

(KOLB; RUBIN; MCINTYRE, 1978). 

 Como teórico dedicado ao estudo da aprendizagem individual, Kolb exerce influência 

em estudos relativos à aprendizagem nas organizações. Mumford (1997), por exemplo, figura 

dentre os autores que tomam por base os enunciados de Kolb (1976) na proposta de um 
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modelo de aprendizagem que procura conduzir os gestores a melhores desempenhos e níveis 

de aprendizagem em seu trabalho. Esse modelo, denominado aprendizagem por ação (action 

learning), integra a ação e a reflexão no processo de aprendizagem. Outro autor influenciado 

por Kolb é Bunning (1997), que considera a aprendizagem como a mudança de 

comportamento que resulta da experiência e afirma que a maior parte da aprendizagem de um 

gestor, em uma organização, é “[...] resultado da experiência e reflexão informal” 

(BUNNING, 1997, p. 90). 

 DeFillippi e Ornstein (2003) afirmam que a aprendizagem requer intervenções, como 

as de facilitadores e consultores, como forma de incrementar as situações de aprendizagem 

nas organizações. Dentre os seguidores dessa perspectiva encontram-se Argyris e Schön 

(1978), que partem de pressupostos da perspectiva psicológica de aprendizagem, na defesa de 

que os indivíduos podem aumentar sua efetividade pessoal e organizacional através de 

intervenções que os conduza a um desenvolvimento. Para DeFillippi e Ornstein (2003), nessa 

mesma proposta, Argyris e Schön (1978) se fundamentam na perspectiva psicológica da 

psicodinâmica ao discutir as barreiras impostas à aprendizagem organizacional pela 

resistência à mudança. 

 Apesar das evidências do embasamento proporcionado pelas diversas perspectivas 

psicológicas da aprendizagem individual ao estudo da aprendizagem organizacional, 

apontadas por DeFillippi e Ornstein (2003), no entender de Maier, Prange e Rosenstiel (2001) 

as teorias da Psicologia deixam de considerar muitos aspectos relativos a essa aprendizagem. 

  Segundo os autores,  

Importantes diferenças entre a aprendizagem organizacional e os fatores estudados 
através das abordagens psicológicas são de que o conhecimento nas organizações 
podem ser armazenados em uma grande variedade de modos, incluindo diagramas 
criados pelos próprios empregados, work flows, lay-outs, e procedimentos 
operacionais padronizados por normas (MAIER; PRANGE; ROSENSTIEL, 2001, 
p. 28-29).       
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 Por outro lado, ainda segundo Maier, Prange e Rosenstiel (2001), a aprendizagem 

organizacional pode abranger outros fatores menos visíveis como identidade, cultura e visão, 

raramente estudados na pesquisa psicológica.   

 Há, portanto, grande diversidade de vertentes conceituais para o estudo da 

aprendizagem nas organizações. Além dessa diversidade, esse estudo pode adquirir diferentes 

ângulos de análise em função do contexto em que se pretende observar o fenômeno. Nesta 

pesquisa, busca-se identificar aspectos inerentes à visão do fenômeno de aprendizagem sob o 

viés da ciência da Administração. Por essa razão, torna-se importante um maior 

aprofundamento na análise das propostas a ela relacionadas, o que se apresenta no tópico a 

seguir. 

 

  

 2.1.2 Aprendizagem nas organizações sob a perspectiva da ciência da Administração 

 

 A idéia de que uma organização é capaz de aprender por caminhos independentes aos 

dos indivíduos que a integram, proposta por Cyert e March (1963), representa um marco na 

evolução da literatura especializada sobre a aprendizagem nas organizações segundo uma 

visão gerencial. Os autores propõem uma teoria geral de aprendizagem organizacional como 

parte de um modelo de tomada de decisão da empresa, enfatizando as regras, procedimentos e 

rotinas como forma de doutrinar a organização a responder aos desafios do ambiente externo 

e a ele se adaptar. Ainda na  concepção dos autores, essas regras devem ser sempre revistas e 

adequadas à atualidade a partir do próprio aprendizado obtido com as experiências da 

empresa. 

 Desde a proposta de Cyert e March (1963), o conceito de aprendizagem 

organizacional vem sendo debatido, o que propiciou o surgimento de diversas abordagens 
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acadêmicas que tentam explicar o fenômeno e propostas de aplicação no meio empresarial. 

Easterby-Smith e Lyles (2003) e Dierkes, Berthoin Antal e Nonaka (2001) destacam, além 

do pioneirismo de Cyert e March (1963), as idéias de Argyris e Schön (1978), para quem a 

aprendizagem organizacional é um processo por meio do qual os colaboradores detectam erros 

ou desvios e os corrigem, reestruturando, assim, a teoria em uso da organização. Kim (1993) 

interpreta a aprendizagem organizacional como um aumento de capacidade da organização 

em apresentar ações efetivas.  

 Segundo o prisma da ciência da Administração, o aprendizado de uma organização 

proporciona evolução, acompanhamento da dinâmica das forças competitivas e 

encorajamento do pensamento sistêmico  (EASTERBY-SMITH; ARAUJO, 2000). Fiol e 

Lyles (1985) referem-se ao alinhamento ao ambiente: As organizações precisam se adaptar ao 

ambiente para se manterem competitivas e inovativas. A necessidade de adaptação, por sua 

vez, promove aprendizagem através da aquisição de informações ou conhecimentos que os 

membros que integram a organização consideram úteis para a qualidade do desempenho 

organizacional.  

 Pawlowsky (2001 entende que os conceitos presentes nas inúmeras contribuições ao 

estudo da aprendizagem organizacional presentes na literatura da ciência da Administração 

representam diferentes perspectivas e propõe uma reflexão sobre duas questões: Quais são as 

perspectivas relevantes em aprendizagem organizacional? Quais os pressupostos centrais na 

literatura para o embasamento de um modelo conceitual de gestão da aprendizagem 

organizacional?   

 Citando Fiol e Lyles (1985), para quem existe um dilema interessante entre a ampla 

aceitação da importância da aprendizagem organizacional para o desempenho estratégico e a  

ausência de um modelo teórico de aprendizagem aplicada a esse tema, Pawlowsky (2001) 

argumenta que pouca coisa mudou até o presente. Ao contrário, segundo o autor, diante da 
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heterogeneidade com que se tratou o assunto até o momento, sob perspectivas cada vez mais 

divergentes, não há um modelo analítico ou conceitual que sirva como uma estrutura de 

pesquisa para estudiosos da aprendizagem organizacional.   

 A literatura traz algumas tipologias propostas no campo da aprendizagem organizacional 

segundo as quais se poderiam agrupar os diversos estudos da área, tais como as de Shrivastava 

(1983), Wiegand (1996) e Edmondson e Moingeon (1998).  Pawlowsky (2001) pondera que, com 

exceção à abordagem de Shrivastava (1983), todas as demais tipologias citadas consistem de 

diferentes dimensões analíticas, tais como: o desenvolvimento cronológico de uma teoria, a 

consideração do autor como âncora da perspectiva ou as dimensões de conteúdo, como a 

integração ou o ecletismo como critério de distinção entre abordagens. Assim sendo, propõe a 

existência de cinco agrupamentos de teorias: (a) a perspectiva da tomada de decisão e adaptação 

organizacional; (b) a perspectiva da teoria de sistemas;  (c) a perspectiva cognitiva; (d) a 

perspectiva cultural e (e) a perspectiva aprendizagem-ação.  

 No Quadro 2 apresentam-se as principais características e autores de cada um desses 

grupos. 
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Quadro 2. Agrupamentos de teorias utilizadas no estudo da aprendizagem organizacional 
 
 

Grupo Descrição Exemplos de Autores 
Tomada de decisão e adaptação 

organizacional 
Aprendizagem organizacional 
como processo estímulo-resposta. 

Cyert e March (1963), Levitt e 
March (1988). 

Teoria de sistemas 

Conceito cibernético de 
aprendizagem em single-loop, em 
que as saídas de um sistema 
representam entradas de outro, de 
forma que a aprendizagem significa 
a compreensão das relações 
complexas dos sistemas sociais e sua 
dinâmica. 

Duncan e Weiss (1979), Nonaka e 
Takeuchi (1997). 

Perspectiva cognitiva 
Sistemas cognitivos são os conceitos 
básicos aplicados em nível 
individual e coletivo. 

Daft e Weick (1984), Fiol e Lyles 
(1985), Huber (1991). 

Perspectiva cultural 

Aprendizagem organizacional 
estreitamente relacionada com a 
cultura das organizações.   
O processo de aprendizagem 
organizacional apresenta uma 
relação bi-unívoca com as  
mudanças na cultura organizacional. 

Argyris (1977), , Schein (1993), 
Morgan (1996) 

Aprendizagem-ação Aprendizagem como resultado da 
experiência Argyris e Schön (1978), Kolb (1984) 

             Fonte: Elaborado pelo autor a partir de Pawlowski (2001). 

 

O primeiro agrupamento proposto por Pawlowski (2001), formado pelas perspectivas 

de tomada de decisão e adaptação organizacional, tem por referência a abordagem 

comportamental de Cyert e March (1963), que busca compreender a aprendizagem 

organizacional a partir de um processo estímulo-resposta. Assim como o organismo humano, 

a organização é vista como um sistema complexo de processamento de informações, 

estimulado por ocorrências do ambiente externo. Uma fonte incontrolável de distúrbios ou 

choques determina a necessidade de adaptação, o que leva a organização a recorrer a variáveis 

internas e regras associadas ao processo decisório, construindo, assim, um conhecimento 

cumulativo. Levitt e March (1988) vêem a aprendizagem das organizações como resultado de 

uma codificação de inferências sobre experiências históricas em forma de rotinas que 

orientam o comportamento. Esse conceito de aprendizagem organizacional, como destaca 
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Pawlowsky (2001), é baseado em uma percepção que pode resultar em prevenção da 

incerteza, busca de solução de problemas e aprendizagem organizacional decorrente da 

necessidade de adaptação. 

Como segundo agrupamento figura a perspectiva da teoria de sistemas, segundo a qual a 

aprendizagem organizacional é concebida como um processo de solução de problemas de 

sistemas sociais derivados da aprendizagem institucional. A perspectiva deriva de um conceito 

cibernético de aprendizagem em circuito simples, em que as saídas de um sistema representam 

entradas de outro, de forma que a aprendizagem significa a compreensão das relações complexas 

dos sistemas sociais e sua dinâmica. Nessa concepção, olhar para a organização como um nível do 

sistema implica definir os elementos que o compõem em niveis inferiores ou sub-sistemas, ou 

seja, o nível grupal ou indivídual e descrever sua interação para o funcionamento do sistema como 

um todo. De acordo com tal visão, os processos de aprendizagem organizacional se tornam mais 

efetivos quando ajudam os gestores a desenvolver uma dinâmica sistêmica no funcionamento da 

organização.  

A perspectiva cognitiva, indicada por Pawlowski (2001) como terceiro agrupamento, 

baseia-se na visão de que os sistemas cognitivos são os conceitos básicos aplicados em nível 

individual e coletivo. As abordagens que integram esse agrupamento podem também ser vistas 

em forma de dois sub-grupos, por enfatizarem diferentes aspectos. São eles: (a) o 

“representacionismo”, que, a partir de uma abordagem estrutural, focaliza as habilidades no 

processamento de informações dependendo das características estruturais do sistema cognitivo e 

que, segundo Pawlowski, é representada por autores como Huber (1991) e Fiol e Lyles (1985); 

(b) a epistemologia corporativa, na qual o processo de interpretação e a construção cognitiva da 

realidade é considerada como elemento central de importância da aprendizagem, conforme se 

observa, por exemplo, no estudo de Daft e Weick (1984). 
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 De acordo com a proposta de Huber (1991), a memória organizacional é todo 

conhecimento que a organização compartilha e registra de forma que possa ser recuperado a 

qualquer momento. Organizações nas quais se observam elevados níveis de especialização e 

departamentalização geralmente correm o risco de não utilizarem o real conhecimento que 

possuem, o que pode ser minimizado por meio do arquivamento de informações em sistema 

computadorizado para a transferência e disseminação da memória organizacional. 

 Fiol e Lyles (1985), por sua vez, mostram que a aprendizagem organizacional requer 

um potencial para aprender, desaprender e reaprender, com base no comportamento passado 

da organização. Destarte, a organização desenvolve a aprendizagem que não só influencia 

seus membros atuais, mas também os futuros, através de um legado corporativo ou de normas 

formais. A presença da perspectiva cognitiva nessa concepção se evidencia pelo fato de nela 

se assumir que a aprendizagem se dá quando os indivíduos percebem o sentido do que se está 

aprendendo. Ou seja, para que a aprendizagem organizacional seja identificada, é preciso que 

haja melhoria no desempenho da organização.  

 A abordagem de Fiol e Lyles (1985), assim como a de Kim (1993), caracteriza-se pela 

busca por um elo entre a aprendizagem individual e coletiva, assume que apesar de as pessoas 

entrarem e saírem e as lideranças eventualmente mudarem, certos comportamentos, mapas 

mentais, normas e valores são retidos na memória da organização.  

No quarto agrupamento apresentado por Pawlowski (2001) vem a perspectiva cultural, 

que tem suas raízes em uma abordagem interpretativa do comportamento humano e é construída a 

partir da noção de que os integrantes de uma organização criam significados intersubjetivos em 

forma de artefatos como os símbolos, metáforas, rituais e mitos, todos eles unidos por valores, 

crenças e emoções. Autores como Argyris (1999), Schein (1993) e Morgan (1996) representam 

exemplos que abordam a aprendizagem organizacional como estreitamente relacionada com a 
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cultura das organizações, demonstrando acreditar que o processo de aprendizagem organizacional 

apresenta uma relação bi-unívoca às mudanças na cultura organizacional.   

 O quinto e último agrupamento proposto corresponde à perspectiva aprendizagem-ação, 

que vê a aprendizagem como resultado da experiência. No entendimento de Pawlowski (2001), 

essa abordagem sustenta que a aprendizagem é fruto de uma interação entre membros de uma 

mesma organização e entre organizações, nas quais experiências compartilhadas e discutidas 

podem ser vistas como uma forma de aprendizagem não só de meios para solucionar problemas 

como também para evitá-los em situações futuras.  Abordagens como as de Argyris e Schön 

(1978) e Probst e Buchel (1997) corroboram as idéias de Kolb (1984), pressupondo que tudo 

que se aprende deve ser evidenciado no que se faz, visto que a aprendizagem se efetua 

mediante a experiência.  

Com base na identificação de características que permitem agrupar as principais 

correntes conceituais da aprendizagem organizacional, Pawlowski (2001) apresenta um 

modelo conceitual para o estudo da gestão da aprendizagem organizacional. De acordo com 

tal modelo ilustrado pela Figura 2, essa gestão deve levar em consideração a ocorrência de 

aprendizagem em diversos níveis, modos, tipos e processos, que figuram como agentes 

integrados e inter-relacionados, como meios  que  conduzem ao que se descreve como 

aprendizagem organizacional.  
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Figura 2. Um modelo conceitual para a gestão da aprendizagem organizacional 

Fonte: Pawlowsky (2001, p. 79). 
 

A síntese com que Pawlowski (2001) aborda as múltiplas facetas dos elementos 

diretamente relacionados ao estudo da aprendizagem organizacional em seu modelo 

possibilita um direcionamento do foco que se pretende adotar ao promover um estudo sobre o 

tema. Com essa finalidade, é preciso conhecer em mais detalhes as abordagens que a literatura 

apresenta para cada um dos elementos que compõem o modelo.  

Principiando pelos níveis de aprendizagem, são comuns as alusões à aprendizagem 

individual, em grupo, organizacional ou mesmo entre organizações (DODGSON, 1993; 

CROSSAN et al., 1999; DEFILLIPPI; ORNSTEIN, 2003). Embora já tenham sido 

exploradas, no item 2.1.1, algumas associações que a literatura especializada apresenta entre 
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esses diferentes níveis de aprendizagem, procura-se, a seguir, focalizar as abordagens 

predominantemente consideradas para a construção do modelo conceitual deste estudo.    

 No nível individual, recorre-se à concepção de Kim (1993). De acordo com o autor, a 

aprendizagem individual processa-se através de um ciclo em que o indivíduo assimila um 

dado novo, reflete a respeito de experiências passadas, chega a conclusões sobre o novo 

fragmento de informação e armazena essa informação em forma de modelos mentais. Esses 

modelos mentais, mais do que um conjunto de idéias, memórias e vivências, representam uma 

visão do mundo do indivíduo a partir de seus conhecimentos, determinando assim o contexto 

segundo o qual, ele passa a observar e interpretar novos dados, além de determinar a 

relevância das informações em uma dada situação.  

 Em uma organização, as rotinas capturam o modo de fazer (know-how), e 

proporcionam a aprendizagem operacional. As crenças individuais, ligadas à aprendizagem 

conceitual, encerram a justificativa para as coisas (know-why) e podem criar oportunidades 

para saltos descontínuos de melhoria, através do reenquadramento dos problemas de modos 

radicalmente diferentes. De acordo com Kim (1993),  aprendizagem individual é um ciclo de 

aprendizagem conceitual e operacional que informa e é informado pelos modelos mentais. 

 Kim (1998) sustenta que as organizações, assim como os indivíduos, também 

desenvolvem seus modelos mentais, rotinas, memórias, procedimentos, que orientam suas 

decisões. Na compreensão do autor, a aprendizagem organizacional representa um processo 

de transferência do aprendizado individual: "[...] Em última instância, as organizações 

aprendem através de seus membros individuais. As teorias de aprendizagem individual são, 

portanto, cruciais para a compreensão da aprendizagem organizacional" (KIM, 1998, p. 61).  

 Segundo Kim (1993), contudo, a aprendizagem organizacional é mais complexa e 

dinâmica do que a aprendizagem individual. Embora o conceito de aprendizagem seja o 

mesmo, o processo é fundamentalmente diferente. A aprendizagem individual se processa 
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mediante ciclos de modificação e codificação das crenças nos modelos mentais dos 

indivíduos. Estes ciclos afetam a aprendizagem em nível organizacional por meio de sua 

influência nos modelos mentais compartilhados. Para Kim (1993), a organização só pode 

aprender através dos seus membros, mas não depende de nenhum membro específico para que 

essa aprendizagem se realize. Os indivíduos, por sua vez, podem aprender à revelia da 

organização, mas nem toda a aprendizagem que realizam é relevante ou traz conseqüências 

para a aprendizagem organizacional. 

 De acordo com Kim (1998), os indivíduos através dos quais se dá a aprendizagem das 

organizações se agrupam em forma de equipes de trabalho, departamentos, subsidiárias e 

outros segmentos organizacionais. O indivíduo não está permanentemente na organização. 

Em sua passagem, ele deixa o legado de sua aprendizagem através dos grupos a que 

pertenceu.   

 A influência exercida por um indivíduo particular ou por um grupo de indivíduos é 

determinante para que ocorra o compartilhamento dos modelos mentais individuais. 

Indivíduos gestores e grupos de gestão são influentes devido ao poder inerente às suas 

posições hierárquicas, mas isso não significa que um grupo numeroso de funcionários unidos 

não exerça influência nos modelos mentais compartilhados da organização. Por outro lado, o 

modo  como a organização vê o mundo é um reflexo da sua cultura, suposições enraizadas, 

artefatos e regras de comportamento (KIM, 1993).  

 Apesar de demonstrar preocupação com a forma pela qual a aprendizagem dos 

indivíduos é transferida para o coletivo, as propostas de Kim (1993, 1998) não se aprofundam 

no exame da aprendizagem em grupo, embora esse nível seja destacado por Pawlowski (2001) 

como um daqueles segundo os quais a aprendizagem pode ser estudada.  Por isso, para melhor 

compreensão desse nível de ocorrência do fenômeno, é preciso recorrer a outras referências.  
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Guzzo e Shea (1987, apud MAIER; PRANGE; ROSENSTIEL, 2001) entendem que um 

grupo representa um sistema social, composto por um conjunto de pessoas que podem se 

identificar ou ser identificados por outras pessoas, ou seja, os integrantes do grupo e outras 

pessoas o reconhecem como uma entidade, na qual os membros apresentam interdependência, 

deveres e padrões de comportamento compartilhados.  

 A importância dos grupos para as organizações cresce à medida que muitas tarefas 

executadas individualmente passam a ser realizadas em equipes, como, por exemplo, as 

decisões estratégicas de grandes corporações, comumente atribuídas a grupos de gestores de 

alto escalão. 

 Para Hollenbeck et al. (1998), os gestores, individualmente, não detêm, em geral, 

todas as informações necessárias ao processo decisório; essas informações estão distribuídas 

entre os demais indivíduos e grupos que compõem a organização. Assim sendo, segundo 

Maier, Prange e Rosenstiel (2001), a aquisição de conhecimento individual nas organizações, 

embora indispensável, nem sempre é suficiente à aprendizagem organizacional. 

 Apoiados numa abordagem sociocognitiva, Maier, Prange e Rosenstiel (2001) indicam 

que a capacidade de armazenagem de conhecimento dos grupos é superior à dos indivíduos, 

pois  o conhecimento armazenado do grupo é a somatória dos fragmentos de conhecimentos 

armazenados por cada indivíduo que o compõe.  

 Esses indivíduos possuem especialidades diversificadas, de forma que cada qual se 

responsabiliza pela armazenagem do conhecimento em sua área de especialização. Assim 

sendo, é mais provável, em um processo decisório, que uma informação que todos os 

membros do grupo possuem seja colocada em discussão do que se ela for de apenas um ou 

alguns dos indivíduos.  Essa superioridade de desempenho também é observada na 

recuperação da informação armazenada, pois os membros do grupo tendem a complementar, 
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lembrar-se de pistas para a recuperação de fatos na memória e corrigir possíveis enganos de 

outros ao compilar e comparar as informações.  

 A perspectiva sociocognitiva, de acordo com Maier, Prange e Rosenstiel (2001), traz 

três implicações para a aprendizagem organizacional. A primeira implicação está no fato de 

que os agregados sociais possuem maior conhecimento do que os indivíduos. A segunda 

refere-se à dificuldade de os grupos utilizarem igualmente as informações detidas pelos 

diferentes indivíduos que o compõem, o que leva à necessidade de considerar-se o risco de 

que alguma informação importante possa não ser relevada no processo decisório. A terceira 

implicação refere-se às diferenças entre pequenos grupos e organizações, sendo que as 

pesquisas de natureza sociocognitivas se dedicam ao estudo de grupos relativamente 

pequenos, enquanto existem grandes organizações que se comportam como um sistema 

aberto. 

 Enfim, se a capacidade de armazenagem e utilização de informação é maior nos 

grupos do que em indivíduos. Por outro lado, os grupos são mais suscetíveis a perdas de 

processo, pois existe a dependência do uso equilibrado das informações individuais e da 

estabilidade dos indivíduos no grupo, o que pode ser comprometido, por exemplo, pelo 

turnover de empregados em uma organização. Essa observação conduz a um novo nível de 

análise, que é a transposição do aprendizado em grupos para a aprendizagem organizacional. 

 Conforme se observa, a discussão sobre a presença de fenômenos de aprendizagem em 

níveis individual e coletivo conta com diversas abordagens fundamentadas em diferentes 

correntes conceituais. Mais recentemente, talvez por influência de estratégias de associações, 

incorporações e fusões entre organizações empresariais em diversas partes do globo terrestre, 

têm surgido discussões sobre o fenômeno de aprendizagem nas organizações com um enfoque 

comumente denominado como inter-organizacional, ou seja, aquele que se processa mediante 
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a troca de experiência e conhecimento entre duas ou mais organizações. É o caso de trabalhos 

como os de Child (2001), Hedberg e Holmqvist (2001) e Lane (2001) e Lyles (2001). 

 Para a construção do modelo conceitual deste estudo, assume-se o caráter evolutivo da 

aprendizagem no contexto organizacional.  

Segundo a concepção de Kim (1998), a aprendizagem nas organizações inicia-se pelo 

nível dos indivíduos, cujo conhecimento é compartilhado com companheiros dos grupos e 

então disseminado pela organização, constituindo, assim, segundo Huber (1991), a memória 

organizacional.  

 São essas as principais referências conceituais que se assume para o presente estudo, 

que prioriza a análise da aprendizagem nos níveis individual e organizacional, não se 

aprofundando em questões relacionadas ao fenômeno ocorrido em níveis de grupo e inter-

organizacional, ainda que eles possam surgir superficialmente em breves menções.  

 Quanto aos modos de aprendizagem nas organizações, existem, de acordo com 

Pawlowsky (2001), três diferentes perspectivas para a gestão da aprendizagem organizacional. 

A primeira delas é a cognitiva, que se baseia em teorias sobre a racionalidade no processo 

decisório das organizações, que atribui maior atenção à mudança de estruturas cognitivas dos 

sistemas de aprendizagem. A segunda é a perspectiva cultural, que representa uma abordagem 

da aprendizagem baseada em conceitos interpretativos do comportamento humano e inclui  o 

pressuposto de que a realidade é construída socialmente pelo compartilhamento de 

significados, especialmente em relação a artefatos, símbolos, metáforas ou mitos. A terceira 

perspectiva, a de aprendizagem-ação, encontra suas raízes em conceitos de  aprendizagem 

pela experiência e em abordagens sociotécnicas.    

Essas perspectivas correspondem a três instâncias existenciais da condição humana: o 

conhecimento, os sentimentos e a ação. Tais instâncias são assumidas por  Pawlowsly (2001) 

como complementares quando se pretende promover a aprendizagem organizacional, de 
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forma que para a gestão da aprendizagem é necessário compreendê-la não só como fruto de 

conhecimento, mas também de valores, emoções e comportamento. 

O autor destaca que pesquisas do campo da Psicologia Social indicam que a relação 

entre esses três componentes constitui um agente importante para a mudança de atitude, pois 

não basta aos participantes de uma organização compreender ou criar novas realidades. É 

preciso também que eles concordem em adotar novas visões e que se sintam aptos a agir em 

conformidade com elas.  

Com base na argumentação de Pawlowsky (2001) sobre a complementaridade dos três 

agentes – conhecimento, sentimento e ação – e de sua importância para que se obtenha a 

efetividade do processo de aprendizagem organizacional, o modelo conceitual deste estudo  

inclui a presença desses elementos como objeto de investigação na pesquisa de campo 

realizada.      

Como referência para o estudo dos tipos de aprendizagem nas organizações, a 

concepção de  Argyris e Schön (1978) considera que a aprendizagem organizacional ocorre 

quando os membros da organização identificam erros ou anomalias e os corrigem através de 

uma reestruturação da teoria em uso, que advém do comportamento individual e pode ser 

governado por regras formais ou informais. São exemplos os valores, as ações estratégicas e 

os pressupostos que orientam as rotinas e atividades da organização.  

A teoria da ação, formulada por Argyris e Schön (1996), fundamenta-se na hipótese de  

que  as pessoas possuem mapas mentais no que diz respeito a como agir em determinadas 

situações, influenciando a maneira pela qual planejam, executam e vêem suas ações. Segundo 

os autores, porém, pode haver uma diferença entre a teoria que orienta o que as pessoas fazem 

na prática e a que elas utilizam para explicar a outras pessoas as ações realizadas. A primeira 

seria a teoria em uso, que governa o comportamento real e tende a ser tácita, contendo a visão 

pessoal do indivíduo sobre ele próprio, os outros e o ambiente. Já o discurso sobre o que se 
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faz, ou o que se gostaria que os outros pensem que se faz, pode ser chamada de teoria 

“esposada”. Quando se pergunta a alguém sobre como se comportaria sob determinadas 

circunstâncias, a resposta geralmente é a a teoria “esposada” de ação nessa situação; 

entretanto, a teoria que governa realmente as ações é a teoria em uso.  

Quando as conseqüências de uma ação correspondem ao que se pretendia, a teoria em 

uso é confirmada. Caso, porém, o resultado não seja o que se almejava, surge a oportunidade, 

segundo  Argyris e Schön (1978), para a ocorrência de aprendizagem. A comparação entre o 

que fazem, segundo a teoria em uso, e o que acreditam ser o melhor a fazer leva as pessoas, 

nas organizações, a aprender através de um processo composto por dois mecanismos pelos 

quais ocorre o aprendizado: o single-loop learning, comumente traduzido para o português 

como aprendizado de circuito simples e o double-loop learning, denominado, em português 

de circuito duplo. Os indivíduos aprendem as normas de conduta organizacionais através de 

uma aprendizagem cíclica, de circuito simples, podem interpretar de forma crítica o resultado 

de suas ações e propor melhorias, construindo assim a aprendizagem em circuito duplo.  

Conforme afirmam Argyris e Schön (1978), a aprendizagem em circuito simples em 

uma organização pode ser comparada à ação de um termostato que assimila quando está 

demasiado quente ou frio e liga ou desliga o aquecedor. O termostato é capaz de executar esta 

tarefa porque recebe a informação sobre a temperatura ambiente e processa a ação corretiva. 

A aprendizagem em circuito duplo, por sua vez, ocorre quando além do erro ser detectado e 

corrigido, como no caso do termostato, ocorre a modificação da normas, políticas e objetivos 

da organização. 

 Ou seja, o processo de correção de erros através da mudança das rotinas representa o 

meio principal para a aprendizagem em circuito simples. Apesar de incremental e adaptativo, 

esse tipo de aprendizagem fica restrito à solução de um problema, sem a preocupação de 

questionar suas prováveis causas. Quando além da correção de erros a aprendizagem também 
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abrange uma reflexão mais aprofundada sobre suas causas, os princípios e orientações que 

permeiam as ações correntes na organização, dá-se a aprendizagem em circuito duplo, pois 

assim, além da solução do problema, desenvolve-se também a capacidade de evitá-lo. 

 Esse processo, segundo Argyris (1994), além de levar os empregados a aprenderem a 

refletir sobre a essência dos problemas, possibilita maior compreensão de como as pessoas 

pensam e quais razões ou regras cognitivas elas usam para agir.  

 Complementando a visão da ocorrência de diferentes tipos de aprendizagem,  Argyris 

e Schön (1996) identificam, além dos circuitos simples e duplo, o circuito triplo de 

aprendizagem. Também denominado aprendizagem do tipo Deutero, o circuito triplo ocorre 

quando os princípios essenciais da organização entram em discussão, provocando questões 

relacionadas ao que a organização pretende ser, que contribuições deseja proporcionar, o que 

ela valoriza e assim por diante. Ocorre, desse modo, uma aprendizagem que resulta no 

desenvolvimento de novos princípios organizacionais. 

 Em síntese, pode-se afirmar que a  habilidade de aprender a aprender, de compreender 

o que se aprendeu em circuitos simples (single loop)e duplo (double loop), com o intuito de 

incrementá-las, constitui a aprendizagem de circuito triplo (deutero). 

Enquanto a aprendizagem de circuito simples propicia ajuste das ações para atingir os 

resultados desejados, a de circuito duplo conduz à transformação dos modelos mentais para a 

geração de novos significados e ações. A aprendizagem em circuito triplo, por sua vez, resulta 

no entendimento e criação de novos processos de geração de modelos mentais. Na 

interpretação do modelo de Argyris e Schön (1996) apresentada por Probst e Buchel (1997), 

quando uma organização aprende a aprender, suas relações internas tornam-se mais claras, 

desenvolve-se a capacidade de antecipação diante de prováveis conflitos e proporcionam-se 

oportunidades de correção antecipada de rumo.  
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 Na Figura 3, apresenta-se uma esquematização dos tipos de aprendizagem propostos 

por Argyris e Schön (1996), aos quais se adicionam as interpretações de Snell e Chak (1998), 

Probst e Buchel (1997) e Sampaio e Perin (2003).   

 
 

 
 
 

Figura 3. Aprendizagem de Circuito Simples, Duplo e Triplo 
 

Fonte: Adaptado de Snell e Chak (1998), Probst e Buchel (1997) e Sampaio e Perin (2003). 
 

 Mais recentemente, surgiu uma nova contribuição à identificação de tipos de 

aprendizagem, através do trabalho de Visser (2007), no qual o autor pondera que, embora se 

deva reconhecer que a aprendizagem pode ir além dos circuitos simples e duplo, talvez 

existam tipos diferenciados e mais completos que poderiam ser classificadas de forma mais 

detalhada. Segundo o autor, além do tipo deutero há outros dois que devem ser considerados, 

especialmente quando se aborda o fenômeno de aprendizagem sob um enfoque gerencial. 

 Na concepção de Visser (2007), a aprendizagem deutero refere-se à adaptação 

comportamental pelo condicionamento no nível de relações no contexto organizacional. Essa 

forma de aprendizagem é contínua, comportamental e altamente inconsciente. Tende a não ser 
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decorrente de ações gerenciais explícitas e não leva necessariamente a melhorias de resultados 

individuais ou organizacionais. 

 A meta-aprendizagem refere-se à reflexão e ao questionamento contido no processo de 

aprendizagem de circuito simples e duplo, tanto em nível individual como no nível das 

organizações. Trata-se de uma aprendizagem descontínua, cognitiva e consciente, com 

objetivo de melhoria de resultados em nível individual e organizacional. 

 Já a aprendizagem planejada, conforme argumenta Visser (2007), refere-se à criação e 

manutenção de sistemas, rotinas, procedimentos e estruturas organizacionais através das quais 

os membros da organização são induzidos à meta-aprendizagem em uma base regular, na qual 

os resultados da meta-aprendizagem são utilizados como base para utilização futura. É 

possível notar, portanto, que a visão de Visser (2007) alerta para o fato de que, ao observar o 

fenômeno de aprendizagem segundo uma ótica gerencial, é preciso considerar se a intenção é 

identificar o caráter intencional da busca da aprendizagem como meio de alcançar resultados 

de desempenho organizacional mais favoráveis. 

 No plano da tipificação do fenômeno da aprendizagem nas organizações, a visão 

processual das teorias de ação de Argyris e Schön (1996) representa um instrumento para a 

compreensão de sua ocorrência nas organizações.  

 Este estudo propõe-se a identificar a presença da aprendizagem em processos que 

abrangem desde a detecção de erros e suas causas até a proposta de novos rumos, através do 

estabelecimento de estratégias organizacionais. Destarte, a presença dos três tipos de 

aprendizagem descritos por Argyris e Schön (1996) é objeto de análise. Não se deixa de 

considerar que a aprendizagem em circuito triplo deve ser analisada sob as três formas 

diferentes expostas por Visser (2007).   

 Para Argirys e Schön (1996), o esquema genérico da aprendizagem organizacional 

inclui: o produto, que é o conteúdo informacional; o processo, que é a aquisição; o 
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processamento e o armazenamento da informação; o aprendiz, a quem o processo de 

aprendizagem é atribuído. A visão da aprendizagem organizacional como processo levou 

Pawlowski (2001) a considerar, em seu modelo conceitual para o estudo do fenômeno, a 

necessidade de identificação dos passos pelos quais ocorrem os processos de aprendizagem. 

Como fontes de referência, Pawlowsky (2001) menciona, dentre outros, Huber (1991),  

que vê o processo de aprendizagem organizacional de forma semelhante, como consistindo de 

aquisição de conhecimento, sua distribuição, interpretação e memorização. 

Em consulta às fontes mencionadas pelo autor, pode-se constatar que as diversas 

abordagens contêm aspectos convergentes, como forma de descrever o processo segundo o 

qual se realiza a aprendizagem nas organizações. É o caso de March (1991), que, a partir de 

uma visão da aprendizagem organizacional sob a perspectiva de processamento de 

informação, sustenta que a aprendizagem depende significativamente da capacidade de 

armazenagem e memória, distribuídas ao longo das diversas áreas da organização. A 

organização, segundo o autor, deve encontrar um equilíbrio entre o uso de competências 

existentes e o desenvolvimento de novas competências, o que está condicionado à capacidade 

de identificação de quais seriam as competências necessárias à organização para que ela 

obtenha um desempenho superior. 

Nonaka e Takeuchi (1997) interpretam a aprendizagem organizacional como um 

processo de criação e conversão do conhecimento por intermédio do qual as organizações 

desenvolvem novas competências. Esse desenvolvimento é analisado a partir de uma estrutura 

conceitual básica da teoria da criação do conhecimento organizacional que apresenta duas 

dimensões: uma ontológica e outra epistemológica. Na dimensão ontológica, compreende-se a 

criação do conhecimento organizacional como um processo que estende o conhecimento 

criado pelos indivíduos à organização, incorporando-se como parte da rede de conhecimentos. 

Na dimensão epistemológica, o processo baseia-se na distinção entre conhecimento tácito e 
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conhecimento explícito. O tácito é pessoal, inclui elementos cognitivos e técnicos, sendo de 

difícil formulação e comunicação. Para que o conhecimento explícito se torne tácito, é 

necessário que ele seja verbalizado e diagramado em forma de documentos, manuais ou 

histórias orais.  

 O modelo dinâmico da criação de conhecimento proposto por Nonaka e Takeuchi 

(1997) pressupõe que o conhecimento humano é criado e ampliado através da interação social 

que promove a conversão do conhecimento, que pode ocorrer de quatro modos: (a) de 

conhecimento tácito em conhecimento tácito, o que se denomina socialização; (b) de 

conhecimento tácito em conhecimento explícito, ou externalização; (c) de conhecimento 

explícito em conhecimento explícito, denominado combinação; (d) de conhecimento explícito 

em conhecimento tácito, ou internalização. 

 A socialização principia com a formação de uma equipe em que os indivíduos 

compartilham experiências e modelos mentais, criando-se o conhecimento tácito 

compartilhado. Os indivíduos podem adquirir conhecimento tácito diretamente de outros sem 

recorrer à expressão oral, ou seja, através da observação, imitação e prática.  A externalização 

é ativada por rodadas sucessivas de diálogos propiciando a conversão do conhecimento tácito 

em explícito, expresso na forma de metáforas, analogias, conceitos, hipóteses ou modelos.  

 A metáfora, como forma de perceber ou entender algo de forma intuitiva, imaginando 

simbolicamente, é uma ferramenta importante para a criação de novos conceitos, a descoberta 

de um novo significado ou a formação de um novo paradigma.  

 Dentre os quatro modos de conversão, a externalização é a que mais favorece a criação 

do conhecimento, pois cria conceitos novos e explícitos a partir do conhecimento tácito. 

 A combinação constitui a sistematização de conceitos em um sistema de conhecimento 

e envolve a combinação de conjuntos diferentes de conhecimentos explícitos. Nesse caso, os 

indivíduos trocam e combinam conhecimentos através de meios como documentos, reuniões, 
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conversas ao telefone ou redes de comunicação computadorizadas. A classificação, o 

acréscimo, a combinação e a categorização do conhecimento explícito podem conduzir à 

geração de novos conhecimentos.  

 A internalização está relacionada ao “aprender fazendo”. As experiências através da 

socialização, externalização e combinação são internalizadas nas bases do conhecimento 

tácito das pessoas sob a forma de modelos mentais ou técnicas compartilhadas. O 

conhecimento explícito torna-se tácito através da verbalização e diagramação do 

conhecimento sob a forma de documentos, manuais ou histórias verbais.  

Assim, a criação do conhecimento organizacional é um processo em espiral, que se 

inicia em nível individual e vai ampliando comunidades de interação que cruzam fronteiras 

entre seções e departamentos ou até mesmo entre organizações. 

Outro pesquisador que fundamenta seus estudos sobre a aprendizagem organizacional 

na perspectiva de processamento de informação, Huber (1991) entende que a aprendizagem 

ocorre quando aumenta a probabilidade de que as ações futuras resultem em melhoria do 

desempenho, por meio do processamento de informação. Segundo o autor, “uma entidade 

aprende se, através de seu processamento de informação, a extensão de seu comportamento 

potencial é alterada” (HUBER, 1991, p. 89).  

Pesquisando 202 trabalhos de 163 diferentes autores publicados em língua inglesa, no 

período de 1957 a 1991, Huber (1991) identificou quatro construtos ligados à aprendizagem 

organizacional: aquisição do conhecimento, distribuição da informação, interpretação da 

informação e memória organizacional.  

O construto de aquisição do conhecimento de Huber (1991) sustenta que ele pode ser 

obtido através de: (a) aprendizagem congênita, que representa o conhecimento firmado no 

momento da fundação da empresa; (b) aprendizagem experimental, obtida por meio de 

experiências da organização, de outras empresas e pela aprendizagem não intencional; (c) 
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aprendizagem adquirida através da observação de tecnologias e estratégias de outras 

empresas; (d) aprendizagem importada através da contratação de pessoal com conhecimento 

anterior armazenado e (d) aprendizagem obtida por meio da busca e divulgação de 

informações sobre o desempenho da organização e seu ambiente. 

Segundo Huber (1991), um dos principais fatores determinantes para a aquisição e a 

continuidade da aprendizagem organizacional é a capacidade de distribuição da informação. 

Quanto mais fontes de conhecimento existirem e mais a informação for difundida na 

organização, maior a possibilidade de sucesso dos indivíduos e da organização na 

capacidade de aprendizagem. 

Ainda conforme o autor, a interpretação da informação é o processo pelo qual lhe é 

dado um significado, o que pode ocorrer por meio de: (a) mapas cognitivos, 

instrumentalizados pelas crenças e mapas mentais individuais; (b) interpretação única, 

representada pela compreensão idêntica entre emissor e receptor da informação; (c) reforço 

da informação, ou capacidade de interpretar a informação adequadamente e (d) descarte do 

conhecimento obsoleto, em que as pessoas devem desaprender o que não lhes é mais 

necessário ou adequado ao momento vivenciado pela organização. 

 Como proposta que considera de forma integrativa aspectos considerados por diversos 

autores, tais como: Hedberg (1981) e Huber (1991), Pawlowsky (2001) apresenta uma 

interpretação simplificada para a descrição do processo segundo o qual a aprendizagem 

organizacional se concretiza, no qual em geral se poderiam identificar quatro passos, não 

necessariamente seqüenciais. O primeiro passo é a identificação da informação que parece 

relevante para a aprendizagem, para a criação do conhecimento ou para ambos. Outro passo é 

a troca e a difusão do conhecimento, tanto no nível individual quanto no coletivo. Um terceiro 

passo seria a integração do conhecimento a sistemas de conhecimento já existentes, também 

em ambos os níveis, individual e coletivo. Por fim, Pawlowsky (2001) identifica um quarto 
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passo, representado pela transformação do novo conhecimento em ação, aplicando-o às 

rotinas da organização de forma a impactar no comportamento organizacional.  

 Esse modelo, que descreve o processo de aprendizagem como um ciclo contínuo, pode 

ser visualizado na Figura 4. 

 

 
 
 
Figura 4. Modelo simplificado de processo de aprendizagem organizacional 

   Fonte: Pawlowsky (2001, p. 79). 

 

 Assim como ocorre no caso dos níveis, modos e tipos de aprendizagem nas 

organizações, a visão de Pawlowski (2001) sobre como se processa a aprendizagem 

organizacional decorre da leitura que o autor efetua de abordagens presentes na literatura que 

integra a ciência da Administração. Essa mesma literatura comumente sugere a aprendizagem 

como um fluxo natural, contínuo e progressivo, de forma a criar um processo em constante 

desenvolvimento (BERTHOIN ANTAL; LENHARDT; ROSENBROCK, 2001).  Há, porém, 

a constatação de possíveis  obstáculos que podem dificultar a evolução do processo e 

comprometer sua efetividade.  
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Segundo Berthoin Antal, Lenhardt e Rosenbrock (2001), as barreiras à aprendizagem 

organizacional identificadas na literatura podem ser agrupadas em três categorias: (a) 

interrupção dos processos de aprendizagem, (b) bloqueios culturais e psicológicos e (c) 

obstáculos relacionados à estrutura organizacional e a liderança. 

Na primeira categoria, figuram autores como Kim (1993). Esse autor assume que:  o ciclo 

de aprendizagem nas organizações pode ser interrompido quando as crenças e as ações dos 

indivíduos não se conectam; quando os indivíduos mudam seu próprio comportamento, mas 

não conseguem persuadir os demais a mudarem regras comportamentais da organização; 

quando os indivíduos tiram conclusões incorretas sobre o impacto da ação organizacional 

sobre o ambiente ou quando as mudanças desse ambiente não são identificadas. Com base 

nesses preceitos, Kim (1993) propõe a existência de sete barreiras que tornam a aprendizagem 

organizacional incompleta: 

1. Aprendizagem limitada pelo papel, quando a aprendizagem individual de circuito simples 

não se efetiva em decorrência de restrições do papel do indivíduo; 

2. Aprendizagem pela audiência, na qual o indivíduo pode afetar a ação da organização de 

forma ambígua e assim bloquear a aprendizagem organizacional de circuito simples; 

3. Aprendizagem supersticiosa, pela falta de conexão entre as ações da organização e as 

respostas  ambientais, dificultando a aprendizagem em circuito simples; 

4. Aprendizagem ambígua, decorrente da falta de clareza na relação de causa e efeito entre 

as ações da organização e as respostas do ambiente; 

5. Aprendizagem situacional, em que se verifica um rompimento entre a aprendizagem 

individual e o modelo mental individual, como ocorre, por exemplo, em momentos de 

gerenciamento de crise, o que obstrui a realização da aprendizagem individual de circuito duplo; 

6. Aprendizagem fragmentada: os indivíduos aprendem, mas as organizações não; 

7. Aprendizagem oportunística , quando indivíduos ou grupos não seguem os padrões normais 
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da organização e dificultam a aprendizagem em circuito duplo. 

 A figura 5 apresenta o modelo integrado de aprendizagem organizacional e seus ciclos 

incompletos proposto por Kim (1993).  

 

 
 
 
 

Figura 5.  Modelo integrado de aprendizagem organizacional e seus ciclos incompletos 
de aprendizagem 

 
Fonte: Adaptado de Kim (1993, p. 47). 

 

Em uma visão complementar às barreiras ocasionadas pela interrupção do processo de 

aprendizagem organizacional, Berthoin Antal, Lenhardt e Rosenbrock (2001) destacam a 

dificuldade dos indivíduos e das organizações em desaprender e descartar modelos mentais 

previamente estabelecidos para dar vez à aprendizagem. Schein (1993) sustenta ser mais 

difícil desaprender comportamentos aprendidos a partir de punições do que os aprendidos por 

meio de recompensas, enquanto Starbuck e Hedberg (2001) discutem as resistências das 

estruturas e políticas organizacionais à “desaprendizagem”.  
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Na segunda categoria de barreiras à aprendizagem organizacional, que se refere aos 

obstáculos psicológicos e culturais, há abordagens como a de Argyris e Schön (1978), sobre a 

tendência de as pessoas assumirem atitudes defensivas diante de ameaças, fazendo com que 

elas busquem justificativas, ao invés de soluções de problemas, e se mantenham em culturas 

organizacionais que externam culpa, desespero e cinismo. Scherer e Tran (2001), com base 

em Schein (1993), também se utilizam da Psicologia para ilustrar a ansiedade como obstáculo 

à aprendizagem organizacional.  Para esses autores, as organizações constroem mecanismos 

que geram ansiedade e agem como poderosos escudos contra a aprendizagem. Em empresas 

caracterizadas por mecanismos gerenciais controladores e punitivos é difícil convencer os 

funcionários que a aprendizagem é segura para eles.   

 Starbuck e Hedberg (2001), afirmam que percepções individuais equivocadas ou 

dissonantes em relação aos grupos podem dificultar a aprendizagem. Essas percepções, 

segundo Schein (1993), afetam significativamente as culturas das organizações, que não são 

monolíticas, mas compostas de sub-culturas com diferentes metas e códigos, levando a 

possíveis obstáculos à aprendizagem tanto com relação à aquisição quanto à compreensão ou, 

até mesmo, à aceitação de novos comportamentos. 

 Na terceira e última categoria de barreiras à aprendizagem organizacional, a estrutura 

organizacional é vista como uma possível barreira em estudos como o de Fiol e Lyles (1985), 

no qual se propõe que estruturas centralizadas bloqueiam a aprendizagem porque tendem a 

reforçar comportamentos passados. Na mesma linha de raciocínio, Morgan (1996) cita que 

estruturas departamentais podem inibir a aprendizagem organizacional por concentrarem a 

atenção dos membros da organização em problemas paroquiais em detrimento daqueles que 

afetam a organização como um todo. Esse fato também pode ser interpretado como um 

exemplo da aprendizagem fragmentada apontada por Kim (1993).   
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 No que se refere a possíveis barreiras à aprendizagem ocasionadas pela liderança, 

Sadler (2001) indica, em consonância com a visão de Child e Heavens (2001), o risco 

proporcionado pelo fato de os altos executivos serem tidos como pessoas sábias, o que os 

liberaria da necessidade de aprender. Além disso, Argyris (1994) entende que a forma pela 

qual os processos de comunicação são conduzidos pelas lideranças pode reforçar as barreiras 

à aprendizagem e à incorporação da mudança, ao invés de eliminá-las. Isso ocorre, sobretudo, 

se  os papéis e responsabilidades dos indivíduos forem tratados de forma fragmentada em 

pesquisas e conversações, de forma a dificultar um comprometimento integral desses 

indivíduos.  

 Os processos de comunicação também sujeitam as organizações a barreiras de 

aprendizagem porque, em geral, proporcionam oportunidade para o raciocínio defensivo e 

inibem a conscientização dos indivíduos para a mudança, uma vez que enfatizam o estímulo, 

ao invés da motivação. Esse fato, segundo Argyris (1994), deve receber total atenção, uma 

vez que são os indivíduos, como agentes da organização, que produzem as ações propícias à 

aprendizagem, da mesma forma que, ao contrário, podem produzir barreiras à aprendizagem.  

 A comunicação também é apontada por Schein (1996) como um elemento 

fundamental à aprendizagem organizacional. Segundo ele, as principais causas de falhas na 

aprendizagem das organizações não são obstáculos como a resistência pessoal à mudança ou à 

inabilidade de gestores, mas sim a incapacidade de criar canais de comunicação que permitam 

a negociação entre os diversos grupos de interesses, como, por exemplo, o trabalhador, o 

técnico, o gestor, o consumidor ou cliente. 

 Para reduzir a incidência de possíveis obstáculos à aprendizagem organizacional, 

Schaw (1994) indica a necessidade de incentivo a três atividades fundamentais: a) o agir, que 

permite a experimentação; b) o refletir, que torna possível a avaliação das conseqüências das 

ações e c) o disseminar, que incentiva o intercâmbio de opiniões e pontos de vista diversos. A 
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capacidade de agir deve ser incentivada pela clareza nas prioridades e objetivos, autonomia 

para decidir, reconhecimento de sucessos, evitando punir as pessoas por eventuais erros e 

inibi-las quanto a correr riscos. A capacidade de refletir pode ser favorecida evitando-se 

pressão por resultados em curto prazo, pela promoção de um ambiente de questionamento, 

com fóruns de aprendizagem e recompensas pela realização de objetivos que não sejam 

exclusivamente financeiros. A capacidade para disseminar é fortalecida pelas oportunidades 

de compartilhamento de possíveis motivos de insucessos e de bons resultados, com a 

visualização do erro como uma oportunidade de aprendizado e mecanismos de comunicação 

interna.  

 Argyris (1994) entende que a aprendizagem do tipo ‘aprender a aprender’, ou seja, a 

que propõe uma revisão dos pressupostos que orientam a ação, encontra no indivíduo uma 

expressão singular. Assim sendo, é fundamental proporcionar um ambiente favorável à 

aprendizagem, identificar a teoria em uso que orienta ação individual, como primeiro passo 

necessário a qualquer proposição de aprendizagem e, como conseqüência, de mudança.  

 Marsick e Watkins (1997) entendem que os maiores ganhos profissionais e 

organizacionais se originam da aprendizagem que ocorre no próprio ambiente de trabalho, 

como resultado de confronto de situações não-rotineiras. O desenvolvimento dos indivíduos 

que atuam no processo decisório de uma empresa se inicia por um processo natural de 

aprendizagem, passando por processos informais e acidentais, em que a solução de problemas 

ocorre por meio de um ciclo baseado em uma “sub-superfície que compreende crenças, 

valores e  pressuposições que guiam a ação em cada estágio” (MARSICK; WATKINS, 1997, 

p. 296-297).  Segundo as mesmas autoras, a aprendizagem informal caracteriza-se por não 

ocorrer necessariamente pela forma tradicional (treinamento ou aula), mas pode ser planejada, 

e a acidental acontece de forma inconsciente, no dia-a-dia de trabalho, no qual o indivíduo 

 



72 

vivencia uma transformação de perspectiva como resultado da reflexão, sem necessariamente 

ter consciência de que está aprendendo.   

 Conforme se observa na Figura 6, as necessidades determinadas pelo trabalho, que 

envolvem o exame e a reflexão para encontrar e produzir soluções, planejar os próximos 

passos e assim moldar a experiência, conduzem à aprendizagem informal e acidental.  

  

 

 
 
 
 

Figura 6: Modelo Informal e Acidental de Aprendizagem 

Fonte: Marsick, V. e Watkins, K.E., (1997, p.301). 
 

 De acordo com Marsick (1988), a aprendizagem informal e a capacidade de refletir 

são  elementos importantes da aprendizagem em um ambiente de trabalho. Como forma de 

facilitar a aprendizagem, a organização deve manter um ambiente favorável, de forma que ela 

ocorra por iniciativa própria dos indivíduos, pelas influências dos grupos, por processos de 

treinamento ou pela supervisão de líderes. Conseqüentemente,  
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[...] a organização torna-se assim um ambiente de aprendizagem para o crescimento 
de indivíduos e grupos em relação ao trabalho. Não primariamente como um fator a 
ser manipulado para produzir comportamento desejado. E sim um ambiente de 
aprendizado que fornece oportunidade para experimentação, assume riscos, diálogo, 
iniciativa, criatividade e participação na tomada de decisões (p.195). 

 
  

 Nota-se, portanto, que a ciência da Administração aborda o fenômeno da 

aprendizagem nas organizações sob diferentes concepções e enfoques. Como forma de 

direcionar este  estudo ao seu foco de análise, assume-se por referência conceitual, os 

seguintes pressupostos: 

A aprendizagem nas organizações corresponde ao aumento da capacidade em 

apresentar ações efetivas de melhoria de desempenho (KIM, 1993), que é obtida pelo 

aperfeiçoamento das ações, compreensão, conhecimento (FIOL; LYLES, 1985) e 

processamento de informações (HUBER, 1991). Por meio da detecção de erros 

(ARGYRIS; SCHON, 1978) e da aquisição de novos conhecimentos pelos  indivíduos, 

a seguir compartilhados com o grupo e disseminados pela organização (KIM, 

1993), as teorias em uso e os comportamentos potenciais da organização são 

sucessivamente modificados, caracterizando, assim, um processo evolutivo em que ocorre 

aprendizagem (PAWLOWSKI, 2001).  Esse processo, por sua vez, pode ser facilitado ao se 

proporcionar um ambiente favorável ao seu desenvolvimento na organização (ARGYRIS, 

1994; MARSICK, 1988). 
 

 De acordo com o problema de pesquisa estabelecido, esses pressupostos são 

complementares ao estudo da presença da aprendizagem no processo de formulação e 

implementação de estratégias nas organizações, o que remete à necessidade de se recorrer 

também à busca dos construtos presentes na literatura especializada em estratégia 

empresarial, o que se procede no tópico seguinte. 
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2.2 Formulação e implementação de estratégias nas organizações 

 

 Desde que a Administração passou a ser tratada como Ciência Social aplicada, no 

princípio do século XX, diferentes propostas teóricas e conceituais vêm se alternando em um 

processo evolutivo de compreensão do fenômeno do comportamento das organizações. 

 O eixo do tempo em que se observa o desenvolvimento teórico conceitual da 

Administração demonstra que, embora sempre orientada à busca por condições favoráveis ao 

desempenho organizacional, essa ramificação da Ciência mudou progressivamente o enfoque 

de suas pesquisas. No início, com as correntes pioneiras da Administração Científica e da 

Teoria Clássica da Administração, predominantemente influenciadas pela Engenharia, 

buscava-se a otimização de processos como objetivo central dos estudos. Aos poucos, a 

Psicologia, a Sociologia e as Ciências Humanas, de forma geral, passaram a influenciar os 

conceitos da Administração, conduzindo ao surgimento de escolas como a de Relações 

Humanas e a Comportamental, nas quais a ênfase dos estudos passou a se direcionar ao ser 

humano como principal condicionante do desempenho das organizações. O tempo 

demonstrou os erros e acertos de cada uma dessas diversas correntes, conduzindo a 

abordagens integrativas que propõem o resgate dos aspectos positivos de cada uma delas, 

como é o caso da Teoria Neoclássica, surgida no meio do século XX, e de ramificações como 

a Teoria de Sistemas e a Abordagem Contingencial da Administração. A ênfase, então, a 

partir dessas vertentes conceituais, passou a ser o ‘negócio’, ou seja, os resultados das ações 

organizacionais vistos como retorno proporcionado aos investidores. Em meio a essa nova 

fase da Administração, surgem as primeiras propostas de aplicação dos princípios de 

Estratégia como forma de obtenção de melhor desempenho organizacional. 

 A estratégia está presente nas organizações de várias formas, mesmo porque ela não é 

objeto de estudo apenas da Administração. Bowman, Singh e Thomas (2002) ponderam que a 

 



75 

evolução do estudo da estratégia aplicada à gestão reflete um pluralismo teórico, emprestando 

conceitos e teorias de outras disciplinas, tais como a Economia, a Psicologia, as Ciências 

Políticas e as Comportamentais. Assim sendo, a evolução de conceitos e teorias de cada uma 

dessas áreas proporciona mudanças nos estilos e ações administrativas. 

 A presença da estratégia nas atividades administrativas das organizações talvez esteja 

relacionada à necessidade de sua sobrevivência em um ambiente competitivo e desafiador. 

Ghemawat (2000) argumenta que o termo estratégia foi originalmente utilizado pelos gregos 

para se referir ao chefe militar, comandante das forças. Até os dias atuais, é comum 

encontrar-se o conceito de estratégia associado a objetivos militares, como se pode observar, 

por exemplo, nas próprias definições encontradas em dicionários da língua portuguesa.  

 A revolução industrial proporcionou uma expressiva ampliação da capacidade de 

produção das empresas através da organização do trabalho e da tecnologia, ocasionando a 

necessidade de se estudarem as forças de mercado. Como uma forma de moldar essas forças, 

surgiu, pela primeira vez, a associação da estratégia aos negócios (GHEMAWAT, 2000).  

 A estratégia aplicada às organizações modernas foi inicialmente compreendida como 

um enfoque complementar às formas tradicionais de planejar e controlar, funções que antes 

eram muito focadas na administração do orçamento financeiro. Ainda segundo Ghemawat 

(2000), na década de 1950, ocorreu um desenvolvimento paralelo da discussão sobre a 

adequação da estratégia de empresas em relação ao ambiente de negócios e à utilização do 

planejamento como forma de buscar melhores condições de sobrevivência das empresas.  

 Outro passo reconhecido como importante na literatura sobre a estratégia aplicada ao 

comportamento das organizações foi dado quando se propôs a técnica de análise denominada 

SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats). Concebida pela Escola de Harvard 

na década de 1950,  a análise SWOT fundamentou-se na preocupação com a identificação do 

negócio em que a empresa irá atuar. Embora se caracterize como um modelo que tem como 
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principal resultado o despertar do senso crítico dos gestores para a necessidade de adaptação 

da organização ao seu meio ambiente.  

  No início dos anos 60, começaram a ser discutidas as possíveis combinações entre 

oportunidades, riscos e recursos corporativos como determinantes da escolha da estratégia 

econômica mais adequada para os negócios. O planejamento de longo prazo, como era 

denominado até então, foi sendo gradativamente substituído, nas empresas, pelo Planejamento 

Estratégico.  

 Com a intenção declarada de ampliar a visão dos executivos que limitavam a 

consideração da competência à preocupação com os produtos, Theodore Levitt publicou, em 

1960, o artigo Marketing Myopia. Nele, defendia a definição da missão do negócio como 

meio de ampliar sua competitividade. Segundo Mintzberg e Quinn (2001), essa nova 

mentalidade encontrou adeptos como empresas que redefiniram missão e negócio em função 

das novas orientações. Por outro lado, provocou  criticas sobre a excessiva simplificação da 

idéia de que mudanças na definição do negócio poderiam influir no desenvolvimento de 

competências distintivas, em última análise, na competitividade das empresas. De qualquer 

forma, observou-se uma discussão acadêmica sobre a aplicação de conceitos de estratégia à 

gestão. 

 No final da década de 1960 e início da década de 1970, alguns autores, como Igor 

Ansoff e Henry Mintzberg, passaram a questionar o modelo de planejamento estratégico até 

então defendido pela maioria dos autores  (GHEMAWAT, 2000). Ansoff (1965) defendeu a 

premissa de que um novo produto ou negócio deveria ter relação com os que são atualmente 

desenvolvidos na empresa e apresentou um modelo para explicitar a convergência entre a 

linha estratégica corporativa e a de negócios. Mintzberg argumentou que a estratégia não 

pode ser definida em termos estáticos, pois forças, fraquezas, oportunidades e ameaças são 

muito relativas no tempo. Assim, Mintzberg (1973) introduz a noção de mudança na 
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estratégia, questionando o caráter demasiado estático da análise SWOT. As forças e 

fraquezas, no plano interno de análise, começam a ser vistas como motores ou freios que 

mudam com o tempo, em função de outras variáveis.  

 O reconhecimento do dinamismo ambiental incita a refletir sobre o futuro  em termos 

de cenários, ou seja, realizar o planejamento em relação a possíveis situações ambientais 

futuras, para o melhor ajuste das reações da empresa. Incentivou-se, assim, a crescente 

utilização de métodos de previsão, quer sejam os de natureza prospectiva, que consistem em 

extrapolar do passado para o futuro, ou para a partir do futuro construir o presente. Embora o 

futuro tenha seu ponto de partida no presente, é mais do que uma mera continuação deste e, 

muito embora não exista planejamento sem previsões, o planejamento não se restringe apenas 

a prever. Também segundo Mintzberg (1973), as estratégias não são formadas 

exclusivamente de forma deliberada da planificação estratégica, que pode não ser decorrente 

de uma ação intencional, pois a decisão estratégica é o produto de um jogo de poder no seio 

de uma coligação de parceiros. 

 A  visão crítica do modelo original da análise SWOT provocou sua evolução e 

adaptação a novos preceitos, como, por exemplo, ocorreu em trabalhos sobre segmentação. 

Um desses trabalhos, surgido no início da década de 1980, é o de Abell (1980), para quem só 

faz sentido considerar a análise SWOT em nível global da empresa quando ela tem um só 

mercado ou um só produto. Forças, Fraquezas, Oportunidades e Ameaças devem ser 

estudadas para cada segmento concorrencial específico, mesmo porque só se podem avaliar 

as quatro componentes da análise SWOT relativamente aos concorrentes. 

 Conforme se observa, difundida e adotada em empresas de todo o mundo até os dias 

atuais, a análise SWOT representa uma proposta para a ação estratégica que evoluiu bastante 

com o passar do tempo, desde sua concepção original. A evolução prossegue, e, após décadas 

de ensaios e experimentações, os gestores viram surgir um novo conceito de gestão, 
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denominado Administração Estratégica, cuja proposta remonta à década de 1980 e vem 

incorporando às idéias acima mencionadas seguidas contribuições de diferentes correntes. É o 

caso de Porter (1980), com expressiva contribuição com modelos para a formulação de 

estratégias. Dentre eles, a proposta de compreender os contornos e os determinantes do jogo 

concorrencial em um setor de atividade, de modo a identificar os fatores-chave de sucesso e a 

relação entre rentabilidade e risco. Dentre as diversas propostas que apresentou, Porter (1980) 

chama a atenção para a existência de grupos estratégicos, com formas concorrenciais 

diferenciadas, em uma determinada indústria. Outra proposta desse mesmo autor é a das 

estratégias genéricas, ou seja, as grandes estratégias que conduzem a uma posição dominante 

e remetem para três formas principais de criação de valor: a vantagem em custos, a 

diferenciação e a focalização (PORTER, 1985). Finalmente, Porter (1985) propõe e descreve 

a cadeia de valor, que permite compreender como uma empresa constrói a sua estratégia e a 

sua vantagem competitiva, na seqüência da escolha de uma estratégia genérica, sem perder o 

controle e a coerência da cadeia de valor. 

 Se por um lado surgem freqüentemente novos modelos como propostas à evolução da 

estratégia aplicada à Administração, também é comum o questionamento quanto a modelos 

consagrados. Prahalad e Hamel (1990), por exemplo, questionam a abordagem clássica da 

estratégia, argumentando que essa abordagem não permite explicar a trajetória concorrencial 

das organizações empresariais. Com base em estudos realizados em empresas japonesas, 

esses autores constataram que as organizações pesquisadas, partindo de uma posição 

concorrencial desfavorável, conseguiram mudar o jogo da concorrência a seu favor. Segundo 

eles, a causa foi a prática de uma estratégia que representa uma nova filosofia, a que 

denominam ‘intenção estratégica’, que consiste em colocar as empresas no centro da 

formulação da estratégia. Isso implica em adotar como objetivo a transformação das regras do 

jogo e a criação de novos espaços concorrenciais. Os dois pressupostos básicos dessa filosofia 
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são a busca por uma visão ambiciosa e de longo prazo, e o desenvolvimento de um conjunto 

de competências centrais. Para ser bem sucedida, a empresa deve desenvolver vantagens 

competitivas múltiplas e não duráveis, e, por outro lado, adotar estratégias de transformação e 

renovação,  mudando a posição antes que a concorrência tome a iniciativa. Em síntese,  na 

concepção de Prahalad e Hamel (1990), a melhor estratégia para as empresas seria tornar-se o 

ator de seu futuro, assumindo uma posição de manter-se sempre no ataque. 

 A noção de intenção estratégica contida nos pressupostos de Prahalad e Hamel (1990) 

contém um elemento comum a outras abordagens sucedâneas. É o caso da Visão Baseada em 

Recursos ou RBV (Resource Based View), que também representa uma reação à abordagem 

clássica por contestar o determinismo ambiental no desempenho da organização. Prahalad e 

Hamel (1990) propõem uma concepção de estratégia radicalmente oposta à adequação aos 

condicionantes ambientais: a partir de seus próprios recursos e competências, a empresa pode 

transformar as condições de seu meio ambiente. Com uma postura semelhante, a RBV, 

inspirada em Penrose (1959) e sua concepção da empresa como um conjunto de recursos 

produtivos, entende que as competências distintivas da empresa se baseiam em seus recursos 

e capacidades. Esses recursos e capacidades podem ser representados por ativos tangíveis 

(sistemas de distribuição, patentes, economias de escala e outros) ou intangíveis (reputação, 

imagem da marca, potencial dos recursos humanos, e assim por diante). Wernerfelt (1994) 

define recurso como qualquer coisa que pode ser pensado como um ponto forte ou uma 

fraqueza de uma empresa. Segundo ele, as organizações conseguem uma vantagem ao 

adquirirem ou desenvolverem recursos superiores aos de seus competidores.  

 Renovada em 1980 a partir de trabalhos de autores como Wernerfelt (1994) e Rumelt 

(1984), sucedidos por diversos outros, a RBV vem se caracterizando como uma das principais 

vertentes conceituais da atualidade. Em pouco mais de uma década, essa visão se afirmou 

como a uma das aproximações dominantes da estratégia aplicada à Administração.  
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 A partir da breve descrição da evolução histórica do pensamento estratégico aplicado 

à Administração, note-se que há sempre a presença de duas perspectivas centrais: a que 

focaliza o ambiente externo e a que enfatiza os recursos da empresa. A teoria sobre a 

Estratégia Empresarial, na atualidade, serve-se da combinação dessas duas perspectivas em 

que reside o êxito das estratégias organizacionais. Com base nessa observação, a estratégia na 

Administração das organizações tem sido objeto de estudos diversos e complementares. 

Alguns deles são eleitos como referência para este trabalho e serão detalhados a seguir. 

 

 

 2.2.1 Conceitos de estratégia empresarial e sua aplicação a este estudo 

 

 Segundo Bowman, Singh e Thomas (2002), o conceito de estratégia sempre esteve 

relacionado ao desequilíbrio entre a demanda e a oferta de recursos. Nas guerras mundiais, a 

intensificação da escassez de recursos motivou um desenvolvimento na produção intelectual 

voltada à estratégia e à teoria da decisão.  

 Talvez pela própria complexidade inerente ao fenômeno, observa-se uma grande 

diversidade de conceituações e enfoques sobre estratégia.  Mintzberg e Quinn (2001, p. 19) 

questionam: “O que é estratégia? Não existe uma única definição universalmente aceita. 

Alguns autores e gerentes usam o termo de maneira diferente; por exemplo, alguns incluem 

metas e objetivos como parte da estratégia, enquanto outros fazem uma firme distinção entre 

eles”.  Esses mesmos autores entendem que os processos de mudança nas organizações são 

fragmentados, evolucionários e intuitivos, de forma que “a verdadeira estratégia evolui à 

medida que decisões internas e eventos externos fluem juntos para criar um novo e 

amplamente compartilhado consenso para as providências a serem tomadas”(p. 108).  
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 O termo ‘estratégia’, utilizado em tal assertiva, é definido como sendo um padrão de 

decisões que determina e revela os objetivos, propósitos, políticas e planos de uma empresa. É 

essa estratégia que define a amplitude de negócios, a organização humana e econômica e as 

contribuições para proprietários, colaboradores, clientes e comunidades (MINTZBERG; 

QUINN, 2001). Tal definição é fruto de uma série de construtos oriundos da evolução do 

conceito de estratégia na ciência administrativa. Um dos fundamentos está na proposta de 

Henderson (1998, p. 5), segundo o qual “estratégia é a busca deliberada de um plano de ação 

para desenvolver e ajustar a vantagem competitiva de uma empresa”. Para construir o 

conceito, o autor pondera que a competição empresarial segue uma linha muito parecida com 

a da evolução das espécies, em que as empresas ou seres vivos, na luta pela sobrevivência, 

precisam se diferenciar para se perpetuar.  

 A descrição que Mintzberg e Quinn (2001) apresentam da estratégia também 

considera sua relação com a competitividade, pois segundo eles apenas avaliando-se a atuação 

da empresa no cenário competitivo é que se consegue identificar sua estratégia. Segundo esses 

autores, a estratégia, por vezes, representa um novo posicionamento dentro de uma mesma 

perspectiva. Ela pode ser um pretexto para enganar a concorrência ou forçá-la a cometer erros 

(MINTZBERG, 1987). Por exemplo, uma empresa que faz campanha publicitária para 

lançamento de um novo produto, ainda em desenvolvimento, pretendendo forçar seus 

concorrentes a colocar prematuramente produtos não testados no mercado e com isso 

aprender com os erros deles. 

 Analisando as diversas abordagens encontradas na literatura sobre estratégia, 

Mintzberg, Ahlstrand e Lampel (2000) indicam alguns pontos de convergência, que 

contribuem para uma visão mais abrangente do conceito adotado neste trabalho. 

 O primeiro deles é o de que a estratégia pode ser uma forma deliberada ou não de a 

empresa lidar com mudanças do ambiente. Além disso, a complexidade figura como 
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característica intrínseca da estratégia, em face da multiplicidade de combinações possíveis de 

variáveis. 

 As abordagens, também, convergem tanto quanto ao grau de profundidade envolvido 

de uma decisão estratégica, muitas vezes proporcional ao seu efeito no ambiente 

organizacional, como quanto à necessidade de alinhamento entre a elaboração e a efetiva 

implementação da estratégia. Assim como algumas estratégias pretendidas podem não se 

demonstrar como realizáveis, pode ser que nem todas as estratégias efetivamente realizadas 

foram pretendidas. 

 Outra convergência observada por Mintzberg, Ahlstrand e Lampel (2000) está na 

existência de diferentes níveis de estratégias: o nível corporativo, no qual se define em que 

tipo de negócio a empresa estará, o nível de negócios, relacionado à forma como a empresa 

irá atuar em um ou mais segmentos e o nível funcional, em que se estabelecem estratégias 

aplicadas às diversas áreas funcionais da empresa. 

 Conceitos igualmente comuns são os de que análise e síntese devem estar envolvidas 

no processo de formulação de estratégias e a estratégia fixa a direção, com o papel de mapear 

o caminho a ser seguido pela organização através do seu ambiente. O estabelecimento de uma 

trajetória é positivo, desde que haja agilidade e flexibilidade que permitam correções de rumo. 

 Com base nas posições defendidas por diversos autores, Mintzberg, Ahlstrand e 

Lampel (2000) afirmam que a estratégia focaliza o esforço coletivo, pois uma estratégia 

compartilhada pela organização tem o poder de orientar em uma mesma direção as forças 

individuais. A estratégia define a organização, o espírito de como ela se distingue das outras, 

provendo consistência como um modelo que representa a realidade, que, se bem elaborado, 

pode organizar as ações em torno de um objetivo claro, evitando duplicidade de esforços. 

 Mintzberg, Ahlstrand e Lampel (2000) propõem que as estratégias não devem ser 

excessivamente gerenciadas para não impedi-las de lançar suas raízes onde houver pessoas na 
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organização com capacidade de aprender e recursos para apoiá-las. Essas estratégias, de 

forma consciente ou não, tendem a se tornar coletivas, passando a permear o comportamento 

da organização. 

  Segundo Whittington (1993), é possível observar duas diferentes dimensões segundo 

as quais a estratégia aplicada à administração tem sido conceituada. A primeira delas é 

baseada nos resultados da estratégia e a outra no processo pelo qual ela se desenvolve.  

 A dimensão de resultados está presente na concepção da estratégia como meio para 

classificá-la de acordo com a intensidade com que ela busca o lucro: em um extremo, situa-se 

a estratégia voltada simplesmente para a busca pela maximização de lucros; no outro, a 

estratégia que visa a resultados mais pluralistas, que adicionam outros objetivos aos de busca 

pelo maior lucro possível.  

 A dimensão de processo apresenta-se, por sua vez, sob a forma de um contínuo que 

vai de um extremo em que se adota um processo deliberado de estratégia a outro em que a 

estratégia é vista como um processo emergente. Essa afirmação de Whittington (1993) 

encontra suporte nas idéias de Mintzberg (1978), para quem novas estratégias podem estar 

emergindo continuamente; a estratégia que uma organização pratica não é apenas resultado de 

um plano rígido, mas também um padrão que se forma a partir de uma seqüência de decisões 

e ações. A estratégia efetivamente realizada é fruto de estratégias intencionais, deliberadas, 

emergentes e não realizadas, conforme se apresenta na Figura 7. 

 

 
 

Figura 7. Tipos de estratégias 
Fonte: Mintzberg (1978), p.945. 
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  Com base nesse pressuposto, Mintzberg e Waters (1985) identificam diferentes tipos 

de estratégia, desde a puramente deliberada até a puramente emergente, observando-se, na 

prática, diferentes combinações dessas condições. Em um dos extremos desse contínuo 

figuram estratégias planejadas, formuladas pelas lideranças e sustentadas por mecanismos de 

controle de modo a promover a implementação livre de surpresas, em um ambiente externo 

previsível ou controlável. No outro extremo, encontram-se as estratégias impostas pelo 

ambiente externo, que determina as ações da organização, seja por imposições diretas, como, 

por exemplo, ações do governo, seja por limitação de qualquer outra opção da organização, 

como, por exemplo, pressões institucionais do mercado.  

 O contínuo estabelecido entre as estratégias deliberadas e as emergentes é utilizado 

por Whittington (1993) como referência para a ocorrência de quatro diferentes perspectivas 

segundo as quais a estratégia é vista: clássica,  evolucionária, processual e sistêmica.  

 A perspectiva clássica aborda a estratégia como um processo deliberado focado na 

maximização dos lucros.  

 A perspectiva evolucionária, também focada na busca pela maximização dos lucros, 

considera a estratégia como um processo emergente, ou seja, que não é fruto da capacidade 

dos estrategistas em planejar, deliberadamente, a maximização dos lucros.  

 A perspectiva processual da estratégia a compreende como uma união de um processo 

emergente com resultados mais pluralistas. Ela não é vista como um meio para maior geração 

de lucros, mas como um caminho para melhor adaptação ao meio ambiente. 

 Finalmente, a estratégia vista segundo a perspectiva sistêmica representa um processo 

deliberado para atingir objetivos mais amplos do que simplesmente o lucro. Segundo a 

perspectiva sistêmica, a estratégia representa um meio deliberadamente estabelecido pela 

organização para planejar o futuro e influenciar seu ambiente.  
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 O objetivo deste estudo não é o de questionar nenhuma das perspectivas acima, 

preterir alguma delas em favor de outra ou tampouco buscar evidências empíricas da presença 

de uma ou mais delas no ambiente em estudo. O que se busca, em essência, é compreender o 

processo segundo o qual ela se realiza, assumindo-se como significado para o termo 

‘estratégia’ o conjunto de características que a definem como um processo, deliberado ou não, 

em busca de resultados mais abrangentes do que simplesmente a maximização do lucro.  

 Para realizar esse intento, assume-se que  esse processo é composto de etapas que se 

sucedem na idealização, construção e efetivação das estratégias, o que, na visão de  

Whittington (1993), refletem o caráter prático da estratégia. Segundo o referido autor, a 

superação do modernismo, que imprimiu restrições epistemológicas ao estudo da estratégia, 

permite o estudo da estratégia em outras perspectivas. Em obra mais recente, Whittington 

(2004) sugere o estudo de aspectos como a práxis da estratégia, os praticantes da estratégia e 

as práticas da estratégia. Exemplificando, o autor sustenta que esses aspectos seriam: o 

trabalho, os trabalhadores, as ferramentas e tecnologias da estratégia, que se inter-relacionam 

na prática da estratégia, produzindo juntos o resultado da estratégia. Na visão de Whittington 

(2004), as organizações possuem os praticantes das estratégias: Os indivíduos que tomam as 

decisões sobre quais os caminhos a organização seguirá desenvolvem um trabalho de ‘fazer 

estratégia’, o que vem sendo mencionado na literatura especializada como ‘strategizing’, o 

que contempla atividades como, por exemplo, elaborar planos ou tomar decisões estratégicas. 

Para essas atividades, utilizam-se práticas consagradas decorrentes de conceitos aprendidos no 

meio acadêmico, conceitos gerais disseminados no mercado, além de prática decorrente de 

participação em consultorias e experiências anteriores.  

 Embora neste trabalho se estude o processo de formulação e implementação de 

estratégias, contudo, não se teve acesso à observação das práticas dos gestores da 

organização. O que se buscou, na verdade, foi identificar, por meio de entrevistas, a visão que 
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eles possuem de como se desenrolam as ações destinadas à elaboração das estratégias. Para 

realizar esse intento, se faz necessário conhecer os aspectos relativos ao estado da arte do 

processo de formulação e implementação de estratégias, o que constitui o tema do tópico 

seguinte.  

  

 

 2.2.2 Estratégia como processo: formulação e implementação  

 

 Chakravarthy e White (2002) alertam para o fato de que a pesquisa relacionada à 

estratégia tem por desafio a identificação dos processos pelos quais as estratégias são 

formadas, implementadas e alteradas, ou, em essência, o que de fato pode ser rotulado como 

sendo ‘estratégia’.  Segundo os autores, no âmbito da estratégia utilizada com fins gerenciais 

nas organizações, essa identificação pode ser efetuada pela associação aos efeitos que se 

espera obter ao formular as assim chamadas ‘estratégias’. 

 Essas estratégias, na prática, são frutos de um processo pelo qual se realizam as ações 

gerenciais das organizações, ou, em outros termos, o processo decisório em que se 

estabelecem os rumos futuros a seguir. Comumente, atribui-se ao processo a denominação de 

planejamento estratégico. 

 Modelos que descrevem o processo de planejamento estratégico encontrados na ampla 

literatura sobre estratégia aplicada à gestão trazem perspectivas diversificadas sobre as etapas 

do processo e sua aplicação (MINTZBERG, 1973; ACKOFF, 1976; LORANGE; VANCIL, 

1976, ANSOFF, 1977; ANDREWS, 1971; GLUCK; KAUFMAN; WALLECK, 1980; 

PORTER, 1986; MINTZBERG; QUINN, 1991; CHAKRAVARTHY; WHITE, 2002, 

CERTO et al., 2005).  
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 Apesar das características distintas desses modelos, eles apresentam etapas comuns. 

Todos consideram a necessidade do diagnóstico estratégico, que compreende o levantamento 

de informações sobre a organização e o ambiente no qual está inserida, bem como o 

enunciado de uma missão e o estabelecimento de objetivos, estratégias e metas da 

organização, visando a estabelecer uma posição futura desejada, o que comumente se 

classifica como o processo de formulação de estratégias. “Formular estratégias implica 

determinar cursos de ação apropriados para alcançar objetivos”, o que “inclui atividades como 

análise, planejamento e seleção de estratégias que aumentem as chances de a organização 

atingir suas metas” (CERTO et al., 2005, p. 69). 

 Outros pontos comuns são a importância atribuída a ações de implementação do plano 

estratégico resultante e o controle dos resultados. 

 Em função dessas características comuns, o processo de planejamento estratégico tem 

sido apresentado como objeto de modelos formais. Há vertentes teóricas, porém, que se 

posicionam de forma crítica, argumentando que o excesso de formalismo no processo de 

construção da estratégia  conduz à inibição da criatividade dos participantes (MINTZBERG, 

1987, 1994; HAMEL; PRAHALAD, 1995; MARKIDES, 2000). 

 As principais dificuldades e limitações de um processo de planejamento estratégico 

formal citadas pelos autores são a falta de flexibilidade característica de um processo 

analítico, a qualidade da informação, o tempo para a execução, a incongruência entre as 

estratégias e a capacidade administrativa de implementá-las.  

 Outra crítica decorre da observação de lacunas nos modelos existentes em relação à 

sustentabilidade corporativa, por não levarem em consideração variáveis ecológicas e sociais 

como fator para a sobrevivência em longo prazo. Segundo os que criticam essa característica, 

as ferramentas de levantamento e análise de dados dos modelos existentes concentram 

demasiadamente seu foco em questões econômicas e baseadas nos princípios da 
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competitividade. A própria evolução da conscientização da sociedade com relação a fatores 

como os ecológicos e sociais, desafia as organizações a modificar a concepção de seu 

planejamento estratégico, caracterizando-o como processo em contínua transformação. 

 Não há, portanto, uma compreensão consensual do processo segundo o qual as 

estratégias são formuladas e implementadas. Ao contrário, é grande a diversidade de 

abordagens, o que tem provocado algumas propostas de agrupamentos em categorias que 

apresentam concepções similares. Esse é o caso de Mintzberg, Ahlstrand e Lampel (2000), 

que apresentam uma proposta de divisão dos estudos sobre os processos de formulação de 

estratégia em dez escolas, cada qual caracterizada por seus diferentes enfoques sobre o 

processo de formulação de estratégias:  

(1) a do design, que vê a formulação de estratégias como processo de concepção;  

(2) a do planejamento, que enfatiza o planejamento formal;  

(3) a do posicionamento, em que as estratégias resultam de um processo analítico; 

(4) a empreendedora, na qual as estratégias decorrem de um processo visionário;  

(5) a cognitiva, na qual as estratégias resultam de um processo mental;  

(6) a de aprendizagem, que vê a formulação de estratégias como um processo emergente; 

(7) a do poder, para a qual a estratégia é negociada;  

(8) a cultural, em que a formulação de estratégias é vista como processo coletivo;  

(9) a ambiental, que considera as estratégias como reação ao ambiente e  

(10) a de configuração, em que a formulação de estratégias é vista como um processo de 

transformação.  

 Segundo Mintzberg, Ahlstrand e Lampel (2000), as dez diferentes escolas de 

planejamento estratégico podem ser agrupadas em três categorias: as escolas prescritivas, as 

descritivas e as de configuração. A primeira, que inclui as escolas do design, planejamento e 

posicionamento podem ser vistas como escolas prescritivas por revelarem-se mais 
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preocupadas com a formalização do processo do que com os resultados advindos. A segunda 

abrange as escolas empreendedora, cognitiva, de aprendizagem, de poder, cultural e 

ambiental, tipicamente descritivas, pois se voltam à descrição de como as estratégias são 

formuladas. Na terceira categoria, na qual se posicionam as escolas de configuração, uma 

abordagem mais completa por envolver elementos de cada uma das categorias anteriores, 

respeitando as especificidades da empresa para a qual se pretende formular a estratégia. 

 Chakravarthy e White (2002) entendem que as escolas apontadas por Mintzberg, 

Ahlstrand e Lampel (2000) podem ser vistas como complementares, embora representem 

diferentes perspectivas, como a racional, a política, a evolucionária ou a administrativa. Para 

Chakravarthy e White (2002), o que faz falta é uma teoria que efetue a conexão dessas 

perspectivas.  

 Mesmo que não se encontre tal unificação, a complementaridade dessas diversas 

perspectivas possibilita concentrar o foco em uma ou algumas delas sem que isso venha a 

contestar as demais. Neste trabalho, em virtude da especial atenção que se pretende atribuir à 

presença de processos de aprendizagem organizacional na formulação e implementação de 

estratégias, a ênfase recai sobre duas escolas: a cognitiva, na qual se enfocam a formulação e 

implementação de estratégias como elementos da mentalização dos gestores, e a de 

aprendizagem, com sua visão incremental do aprendizado nas organizações.   

 Na escola cognitiva, assume-se que, por trás do processo de formulação de estratégias 

em uma organização, existem um ou mais indivíduos que desempenham o papel de 

estrategistas. Esses indivíduos possuem valores e crenças que tendem a limitar sua capacidade 

de entendimento do mundo, de forma que para se compreender o processo de formulação de 

estratégias é preciso estudar a mente do estrategista. 

 Mintzberg, Ahlstrand e Lampel (2000) argumentam que os autores que estudam a 

formulação de estratégia segundo a escola cognitiva entendem que os estrategistas formam 
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seus modelos de mundo por meio de processos mentais, a partir de experiências práticas e 

percepção. Os modelos mentais dos estrategistas representam sua forma de interpretar o 

mundo, o que influencia, por sua vez,  a maneira pela qual eles tomam decisões e formulam 

estratégias. 

 Em geral, existe uma disposição de buscar fatos que conduzem a uma conclusão mais 

alinhada às crenças do estrategista e desprezar outros que possam ameaçá-la. Além dessa 

característica presente nos indivíduos que formulam as estratégias nas organizações, a escola 

cognitiva assume que os critérios de decisão em situações semelhantes dificilmente são os 

mesmos. Tal fenômeno decorre, principalmente, do caráter evolutivo das pessoas à medida 

que desenvolvem novos conhecimentos, embora, paradoxalmente, elas tendam a ver os 

problemas a partir da percepção gerada pela situação vivenciada anteriormente. 

 Em síntese, as principais premissas da escola cognitiva destacadas por Mintzberg, 

Ahlstrand e Lampel (2000) seriam: 

 

a) A formulação de estratégias é um processo cognitivo que tem lugar na mente do 

estrategista; 

b) Estratégias emergem de formas pelas quais as pessoas lêem e reúnem as informações 

vindas do ambiente. Tais informações são representações imperfeitas da realidade a 

partir de filtros mentais ou mapas cognitivos, configurados pela experiência e 

formação de cada indivíduo; 

c) Estratégias são difíceis de realizar, quando se realizam ficam abaixo do ótimo e, 

quando não são mais viáveis, são difíceis de mudar. 

 Embora tenha merecido o status de uma categoria específica dentre as escolas de 

planejamento estratégico, a escola de aprendizagem não diverge, em essência, das premissas 

da escola cognitiva. Ao contrário, representa uma visão complementar, tendo por tese central  

 



91 

que as estratégias emergem à medida que as empresas e pessoas vão lidando com uma dada 

situação.  

 A escola de aprendizagem entende que as grandes mudanças estratégicas não se originam 

em processos formais de planejamento, muito menos na ação direta da alta gerência, vêem da 

consistência ao longo do tempo de pequenas ações e decisões de várias pessoas nos mais diversos 

níveis hierárquicos. Conforme concluem Mintzberg, Ahlstrand e Lampel (2000), sob a ótica da 

escola de aprendizagem todos, em uma organização, podem ser estrategistas. Segundo esses 

autores, as principais premissas da escola de aprendizagem são:  

 

a) A complexidade decorrente da multiplicidade de variáveis e agentes ambientais não 

favorece o processo sistematizado de formulação e aplicação de estratégias, que assume 

uma relação contínua de aprendizagem por todos os níveis da organização; 

b) A aprendizagem não é só dos líderes, embora deles se cobre o aprendizado estratégico.   

c) A aprendizagem é emergente, através da análise do acontecido para que se possa 

compreender a ação, considerando o princípio da racionalidade limitada da ação; 

d) O papel da liderança não é o de formular estratégias, mas de gerenciar o processo de 

aprendizado estratégico que pode gerar novas estratégias; 

e) As estratégias assumem diferentes formas ao longo do tempo, a princípio como padrões do 

passado, depois como planos para futuro e finalmente como diretrizes para guiar o 

comportamento geral. 

 

 Com base em pressupostos como os que se encontram nas escolas de aprendizagem e 

cognitiva, há organizações que constituem grupos de pessoas dedicadas à elaboração de 

cenários futuros e de diretrizes estratégicas organizacionais que orientarão o processo 

decisório, em que se observam resultados a alcançar diante de desafios proporcionados pelo 

ambiente organizacional. A partir da concepção de Kim (1993), tal procedimento pode revelar 
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a intenção de se manter um grupo de pessoas preocupado em aprender com as mudanças do 

ambiente e difundir esse aprendizado aos demais participantes da organização, revelando-se, 

assim, um elo entre a formulação e implementação de estratégias e a aprendizagem 

organizacional. 

 Segundo essa visão, o conhecimento proporcionado pela implementação das 

estratégias formuladas alimenta constantemente a formação de estratégias emergentes, como 

um processo de aprendizado decorrente de experiências e interpretação. Assim sendo, pode-se 

afirmar que a formulação de estratégias revela estreitos laços com a aprendizagem 

organizacional descrita por autores como Kim (1993) Argyris e Schön (1978), Huber (1991). 

 O nexo entre aprendizagem organizacional e a formulação e implementação de 

estratégias também está presente na literatura. No próximo tópico apresentam-se alguns dos 

principais trabalhos que focalizam essa questão, objetivando a contextualização do estado da 

arte relativo ao tema.  

 

 

  2.3 Aprendizagem na formulação e implementação de estratégias nas organizações 

 

 A associação dos conceitos que sustentam os estudos sobre o fenômeno de formação e 

formulação de estratégias aos processos de aprendizagem tem provocado trabalhos que 

discutem a visão da estratégia como um processo de aprendizagem (MUMFORD, 2000; 

THOMAS; SUSSMAN; HENDERSON, 2001; HEDBERG; WOLFF, 2001; 

CHAKRAVARTHY; WHITE, 2002; HODGKINSON, 2002; SCHAFFER; WILLAUER, 

2003), a importância da aprendizagem para a renovação estratégica das organizações 

(CROSSAN; BERDROW, 2003), o nexo entre o planejamento estratégico e a aprendizagem 

 



93 

organizacional (ENDLICH, 2001), ou mesmo os elementos que simultaneamente dificultam a 

implementação de estratégias e a aprendizagem (BEER; EISENSTAT, 2000). 

 Embora todos os autores mencionados apresentem evidências empíricas da associação 

entre os dois fenômenos, procura-se, nesta seção, destacar algumas dessas abordagens que se 

alinham com o modelo conceitual que se adota neste estudo. 

 Sobre a questão levantada por Mintzberg (1978), relativa ao fato de que nas 

organizações não apenas se formulam, mas também se formam estratégias, Hedberg e Wolff 

(2001) sustentam que, pelo fato de serem as estratégias de difícil formulação e 

implementação, talvez  possam ser simplesmente descobertas, quer seja por compreender 

situações retrospectivas ocorridas na própria organização ou por meio de imitação de 

estratégias de outros. Analisando a evolução do pensamento estratégico aplicado às 

organizações, os autores comentam que não há uma descrição consensual sobre o processo de 

formação de estratégias, mas é possível identificar que ele pode se dar por meio da 

aprendizagem em circuito simples ou duplo. Segundo eles, o planejamento estratégico, do 

modo racional como se propunha nas décadas de 1960 e 1970, seria um processo de 

aprendizagem em circuito simples, pois nele as decisões ocorrem com base em estímulos e 

interpretações de situações passadas.  

 Hedberg e Wolff (2001) lembram que a vasta literatura sobre estratégia aplicada à 

gestão comumente enfatiza que as organizações aprendem a partir de sucessos e reforçam 

comportamentos bem-sucedidos, o que conduz a melhorias do desempenho organizacional. 

Também é fato que alguns pesquisadores reconhecem que as crises, as falhas e os riscos 

potenciais de suas organizações e de outras representam um grande aprendizado. O resultado, 

segundo Hedberg e Wolff (2001), é a aprendizagem em circuito duplo proporcionada pela 

descoberta decorrente da prática do planejamento.    
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 A partir da crítica que estabelecem em relação à ausência de uma teoria unificada que 

conecte as múltiplas perspectivas dos estudos da estratégia empresarial, Chakravarthy e White 

(2002) apresentam um modelo do processo estratégico nas organizações em que se considera 

a aprendizagem em circuito duplo como causa e efeito da formulação e implementação de 

estratégias. Conforme ilustra a Figura 8, a compreensão do contexto de negócios, no qual se 

incluem a análise do ambiente e a identificação de competências centrais, gera uma 

aprendizagem que influencia diretamente o contexto organizacional e, conseqüentemente, o 

processo decisório na formulação das estratégias. Uma vez implementadas, essas estratégias 

conduzem a um desempenho cujo conhecimento realimentará, por sua vez, o mesmo contexto 

organizacional e o processo decisório, dando origem a novas estratégias, de forma a fechar o 

ciclo de aprendizagem em circuito duplo. 

 

 
 
 

Figura 8. Modelo holístico do processo estratégico 
Fonte: Adaptado de Chakravarthy e White, 2002, p.184 
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 Visando a comprovar a influência direta entre o processo de planejamento estratégico 

e a aprendizagem, Schaffer e Willauer (2003) elaboraram um modelo de pesquisa que testa, 

estatisticamente, relações empíricas entre elementos do processo de aprendizagem e de 

formulação de estratégias em empresas na Alemanha. 

 Com base em teorias de aprendizagem cognitivas e sociais, como, por exemplo, a de 

Daft e Weick (1984), os autores descrevem o processo de aprendizagem organizacional como 

um ciclo cibernético alimentado pelo feedback obtido quando os modelos internos são 

modificados. No processo, os membros de uma organização modificam sua interpretação dos 

eventos e a compartilham.  

 A mudança dos modelos internos através da aprendizagem acaba se tornando, segundo 

Schaffer e Willauer (2003), o papel principal do planejamento estratégico, se esse for 

considerado como o processo descrito por DeGeus (1988), de busca de melhor desempenho 

futuro com base em sucessos e fracassos do passado associados à análise de cenários 

prováveis. Nesse trabalho foram utilizados como fatores presentes no processo de 

planejamento estratégico que conduzem à aprendizagem o dinamismo e a complexidade 

internos, a cultura de confiança mútua, a intensidade do planejamento estratégico, o grau de 

formalização e a descentralização desse planejamento. A aprendizagem, por sua vez, acabou 

se revelando como agente causador de efetividade na antecipação de respostas aos desafios 

ambientais e na implementação, fatores que, por sua vez, conduzem à adaptabilidade da 

organização, com desdobramentos comprovados no desempenho de mercado e de 

lucratividade sobre as vendas.  

 Na concepção de Hedberg e Wolff (2001), a maior importância em associar pesquisa 

sobre estratégia à que enfoca a aprendizagem organizacional reside no fato de que ambas 

conduzem a pontos comuns, como, por exemplo, a visão incremental de conhecimento e de 

desenvolvimento de habilidades para melhoria de resultados. Além disso, nenhuma delas 
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encontra consenso de visões puramente gerencialistas, em que se considere a existência de um 

instrumento específico de execução. Ao contrário, a leitura das diversas correntes conceituais 

conduz a dúvidas sobre a forma pela qual os dois fenômenos interagem e quais agentes estão 

envolvidos em tal interação.  

 No caso da estratégia, por exemplo, Hedberg e Wolff (2001) observam que, se há 

agentes organizacionais considerados como especialistas em construção de estratégias, 

também se observa a existência de outros agentes que espontaneamente dela participam, como 

resultado de um processo compartilhado e aprendido durante a realização de suas atividades 

profissionais. 

  Enquanto o agente especialista na construção das estratégias usualmente se utiliza de 

bases de dados históricos, séries temporais, habilidades analíticas adquiridas e desenvolvidas 

para racionalmente delinear, formular e gerenciar a implementação das estratégias da 

organização, há agentes espontâneos que utilizam o equilíbrio dos lados direito e esquerdo do 

cérebro para encontrar soluções estratégicas que resultem em sucesso de desempenho 

organizacional, ocasionando, assim, um processo de aprendizagem dinâmico e constante. Por 

isso, as organizações bem-sucedidas em ambientes turbulentos e momentos de crise tendem a 

contar com integrantes que se vêm tanto como responsáveis pela construção das estratégias 

como também como agentes espontâneos que contribuem com ela.    

 Os estudos relativos à afinidade entre aprendizagem organizacional e estratégia não se 

restringem a analisar a sinergia existente entre esses dois aspectos presentes nas organizações. 

O trabalho de Beer e Eisenstat (2000), por exemplo, propõe a existência de elementos que 

dificultam a implementação de estratégias e que, por conseguinte, acabam também por 

dificultar a aprendizagem que poderia decorrer desse processo. A proposta apresenta uma 

análise da interação entre barreiras à implementação de estratégias e à aprendizagem 

organizacional.   
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 A primeira barreira é determinada pela ineficiência da liderança dos gestores que se 

encontram no topo da hierarquia, seja pelo fato de utilizarem métodos do tipo top-down, 

impondo regras ao invés de conscientizar os colaboradores, ou exagerarem na liberdade 

concedida aos liderados, mediante uma postura do tipo laissez-faire. As outras cinco barreiras 

estão diretamente relacionadas a essa primeira. São elas: a falta de clareza das estratégias e 

prioridades; a ineficácia da equipe de gestão; as falhas na comunicação vertical; a falta de 

coordenação entre as diversas funções, negócios ou gestores; e a falta de habilidade para o 

desenvolvimento de lideranças.  

 Com base em pesquisa realizada em diferentes empresas e divisões, os autores 

sustentam que assim como as primeiras três barreiras agem como elementos corrosivos à 

qualidade do comportamento de uma organização, a falta de uma comunicação vertical 

interage com as outras barreiras para obstruir a qualidade da aprendizagem, enquanto as 

últimas duas barreiras prejudicam a efetiva implementação das estratégias formuladas, 

conforme ilustra a Figura 9. 

 
 

Figura 9. Interação entre barreiras à implementação de estratégias e aprendizagem 
Fonte: Adaptado de Beer e Eisenstat, 2000, p. 32 
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Ainda que apresente aspectos desfavoráveis à implementação de estratégias e à 

aprendizagem, é possível notar que esse trabalho considera a existência de uma associação 

entre esses dois processos organizacionais. 

Beer e Eisenstat (2000) argumentam que há três maneiras pelas quais as organizações 

respondem a essas barreiras: negando sua existência, admitindo-a e substituindo a alta 

gerência, ou conscientizando e promovendo o engajamento dos colaboradores, o que se 

apresenta, segundo os autores, como a melhor solução.  

A negativa é uma resposta típica de gestores inseguros que vêem a discussão aberta 

como um desafio à sua autoridade e não representa uma solução para o problema. A 

substituição de gestores pode representar uma solução provisória quando as tentativas de 

eliminar as barreiras falham. É mais fácil para novos gestores, não envolvidos diretamente em 

insucessos do passado, identificarem e aceitarem os possíveis problemas que os causaram. Já 

com relação ao engajamento, a pesquisa indica que a sintonia de objetivos entre gestores e 

equipes de funcionários de nível operacional facilita a eliminação de barreiras. O trabalho 

sugere que para obter tais resultados, os líderes devem dirigir um processo de aprendizagem 

em que também se considerem aprendizes, ou seja, a aprendizagem está presente no processo 

de eliminação de barreiras à implementação de estratégias e influencia a transição para níveis 

mais elevados de desempenho e de velocidade de resposta.  

 Ainda que a análise até este ponto apresentada esteja restrita a alguns poucos 

exemplos dentre os diversos trabalhos que buscam evidências da presença da aprendizagem 

organizacional nos processos de formulação e implementação de estratégias, constata-se que 

há interesse da comunidade científica no tema. Igualmente se nota a presença de indícios de 

que o processo de formulação de estratégias e a aprendizagem organizacional andam juntos 

nas situações vivenciadas pelas organizações. Com base nessas observações e nas 
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considerações estabelecidas pelos estudos até aqui analisados, construiu-se o modelo 

conceitual para esta pesquisa, descrito no tópico a seguir.  

 

  

 2.4 Modelo conceitual da pesquisa 

 

 Este tópico apresenta uma visão esquemática do modelo conceitual que referenciou a 

pesquisa de campo e que reflete as vertentes teóricas eleitas como referências para a 

investigação empírica. 

 No que se refere ao processo de formulação e implementação de estratégias, elegem-

se, como pressupostos do modelo conceitual ora apresentado, aqueles contidos nas visões das 

escolas de formulação estratégica cognitiva e de aprendizagem, descritas por Mintzberg, 

Ahlstrand e Lampel (2000), que possuem por característica comum assumir a correspondência 

entre o processo de formulação de estratégias e a aprendizagem organizacional. 

 Sob a ótica da escola cognitiva, as estratégias emergem como um processo cognitivo 

na mente das pessoas, em função de como elas lêem e reúnem as informações vindas do 

ambiente. As informações sofrem filtros mentais ou mapas cognitivos influenciados pela 

experiência e formação de cada indivíduo. Também é preceito da escola cognitiva a 

dificuldade da implementação das estratégias, sendo que quando elas se realizam ficam 

abaixo do ótimo e, quando não são mais viáveis, são difíceis de mudar. 

 A escola estratégica de aprendizagem, por sua vez, considera que a aprendizagem 

ocorre por meio de um caminho que se inicia pela necessidade determinada pelas mudanças 

do meio ambiente e pelas mudanças internas, observadas durante a implementação das 

estratégias já desenvolvidas anteriormente. Como produto dessa aprendizagem, os gestores 
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formulam novas estratégias que necessitam ser implementadas, reiniciando-se assim o ciclo 

de aprendizagem.  

 A formulação e a implementação de estratégias é difícil de sistematizar devido à 

multiplicidade de variáveis e agentes ambientais, o que conduz a uma relação contínua de 

aprendizagem por todos os níveis da organização. Assim sendo, ainda que a cobrança recaia 

sobre os líderes, a aprendizagem no processo estratégico não é só deles. Ela é emergente e 

ocorre através da análise das ocorrências passadas para a compreensão da ação. O papel da 

liderança não é apenas o de formular estratégias, mas o de gerenciar o processo de 

aprendizado estratégico que pode gerar novas estratégias, que assumem diferentes formas ao 

longo do tempo, a princípio como padrões do passado, depois como planos para futuro e 

finalmente como guias do comportamento geral. 

 Com base nas premissas das escolas cognitiva e de aprendizagem da formulação de 

estratégias, apresenta-se, na Figura 10, o processo de formulação e implementação de 

estratégias eleito como referência para a construção do modelo conceitual deste estudo. O 

processo é iniciado com a análise do ambiente externo e das condições internas da 

organização. Essa análise provoca uma mudança nos modelos mentais existentes, o que 

conduz os gestores à formulação de novas estratégias com o objetivo de adequar a conduta da 

organização à nova situação identificada. A seguir, as estratégias deliberadas segundo esse 

processo passam a ser implementadas, quando ocorrem algumas situações diferentes das 

esperadas, levando a adaptações sob a forma de estratégias emergentes. Surgem, então, as 

estratégias efetivamente implementadas, que estarão em vigor quando se reiniciar o processo 

de análise externa e interna.  
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Figura 10. Componentes do processo de formulação e implementação de estratégias 
organizacionais 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 Conforme estabelecido no problema de pesquisa, além da forma pela qual se 

processam a formulação e a implementação de estratégias, o presente estudo se dedica a 

compreender a contribuição desse processo à aprendizagem organizacional e, em 

contrapartida, a influência dessa aprendizagem no processo de formulação e implementação 

de novas estratégias na organização. É preciso, portanto, adotar um modelo conceitual para o 

estudo do fenômeno de aprendizagem organizacional, em complemento ao modelo conceitual 

do processo de formulação e implementação de estratégias.  

Com esse propósito, a opção recai sobre a adoção do modelo em que Pawlowsky (2001) 

propõe o estudo sobre a gestão da aprendizagem organizacional considerando os diferentes 
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níveis, tipos e modos que conduzem aos processos segundo os quais a aprendizagem se 

desenvolve nas organizações.  

Nesta pesquisa a aprendizagem é estudada com foco em seus níveis individual e 

organizacional, partindo-se da concepção de Kim (1998) sobre o caráter evolutivo da 

aprendizagem no contexto organizacional, em que ela se inicia pela aprendizagem dos 

indivíduos que, a seguir, compartilham seu conhecimento com seus companheiros dos grupos  

com os quais se relacionam na organização, para então ocorrer a disseminação do 

conhecimento pela organização. 

Como reforço à proposta de Kim (1998), adota-se a visão de aprendizagem cognitiva, 

detalhada na perspectiva de processamento de informação de Huber (1991) e de Fiol e Lyles 

(1985) como principal modo a analisar. Segundo essa perspectiva, conforme descrevem 

DeFillippi e Ornstein (2003), a aprendizagem inicia-se pela aquisição do conhecimento pelos 

indivíduos, evolui através da interpretação, compreensão, aceitação e distribuição da 

informação e, assim, se constitui a memória organizacional.  

Quanto aos tipos de aprendizagem, o foco da pesquisa recai sobre a aprendizagem de 

circuito simples, duplo e triplo, presentes nos processos de formulação de estratégias, que 

utilizam a detecção de erros e suas causas como base para a proposta de novos rumos, 

conforme definem Argyris e Schön (1978). 

Quanto ao processo de aprendizagem, busca-se verificar a presença dos passos 

propostos por Pawlowsky (2001) – identificação/criação, difusão, integração e ação. À 

medida que os dados coletados no campo foram indicando a necessidade, outros autores 

também passaram a ser considerados, conforme descrito na análise e interpretação dos 

resultados. 

A Figura 11 apresenta os componentes da aprendizagem descritos por Pawlowsky 

(2001) cuja presença se procura identificar na pesquisa realizada.  
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Figura 11. Componentes da aprendizagem nas organizações 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

A associação dos componentes da aprendizagem aos que se observam no processo de 

formulação de estratégias, com base no que se pretende analisar para a realização dos 

objetivos do estudo, conduz a um modelo conceitual apresentado na Figura 12. Assume-se, 

como referência para a pesquisa, que o exercício de análise do ambiente externo e das 

condições internas da organização provoca uma mudança nos modelos mentais existentes 

devido à ocorrência de aprendizagem. Os novos modelos conduzem à formulação deliberada 

de novas estratégias, como frutos da aprendizagem dos gestores ao interpretarem as novas 
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condições a que procuram adaptar a organização. Durante a tentativa de implementação 

dessas estratégias deliberadas surgem situações diferentes das esperadas, levando a 

adaptações decorrentes de aprendizagem, sob a forma de estratégias emergentes. Assim, as 

estratégias são efetivamente implementadas, levando os gestores a aprender a partir de  

sucessos e fracassos ocorridos nessa implementação. As aprendizagens nos níveis individual e 

organizacional decorrentes influenciarão as atitudes dos gestores quando estes reiniciarem o 

processo de análise externa e interna. 

 

 
 

 

Figura 12. Modelo conceitual para o processo de aprendizagem organizacional na 
formulação e implementação de estratégias organizacionais 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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3 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

Este tópico contém a descrição dos procedimentos metodológicos utilizados para 

atingir os objetivos propostos, em busca das respostas ao problema de pesquisa.  

 Com o objetivo de apresentar as opções adotadas para esta investigação, descreve-se 

sucintamente o paradigma escolhido para o desenvolvimento do estudo aqui apresentado, do 

método de pesquisa adotado e tipo de pesquisa, além do caso examinado, de seus participantes 

e das estratégias de coleta e análise dos dados. 

 

 

 3.1 Método e tipo do estudo 

 

 Merriam (1998) sustenta a existência de três paradigmas de pesquisa: o positivista, o 

interpretativo e o crítico. Nas formas positivistas o conhecimento é obtido com a pesquisa é 

objetivo e quantificável. Na pesquisa interpretativa propõe-se a compreensão do significado 

dos processos e das experiências a partir dos participantes neles envolvidos. Na pesquisa 

crítica considera-se o fenômeno em estudo como uma instituição social que pode ser 

reproduzida e transformada, sendo o conhecimento gerado nesse tipo de investigação de 

natureza crítica ideológica. 

 Para a realização do presente estudo escolheu-se o método qualitativo, com base  no 

paradigma interpretativo descrito por Merriam (1998). Acredita-se que essa escolha tenha 

sido a mais adequada porque a aprendizagem organizacional se caracteriza como um 

fenômeno construído socialmente a partir de processos de interpretação e processamento de 

informações, em que o ser humano figura tanto como ator quanto como criador de símbolos. 

 

 Marshall e Rossman (1999) afirmam que a pesquisa qualitativa pode se desenvolver 

com diferentes própósitos. Um deles seria o exploratório, comumente utilizado na 
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investigação de fenômenos pouco conhecidos, na identificação e descoberta de categorias de 

significado ou na geração de hipóteses para futuras pesquisas. Outro propósito é o descritivo, 

em que se procura documentar e descrever o fenômeno de interesse. Há ainda o propósito 

explicativo, dedicado a identificar possíveis relacionamentos encontrados em um fenômeno 

ou explicar o modelo que ilustra o fenômeno em estudo. Por fim, existe o propósito 

emancipatório, dedicado a criar oportunidades e engajamento numa ação social.   

 Devido à busca pela identificação de características processuais da aprendizagem, este 

estudo se desenvolve com propósitos exploratório e descritivo, pois a intenção é de 

compreender como ocorre a formulação e implementação de estratégias em uma organização 

e qual a contribuição da aprendizagem organizacional nesse processo. 

 É difícil encontrar unanimidade entre os autores que procuram identificar e classificar 

os diferentes tipos de pesquisa qualitativa. Merriam (1998) descreve como tipos mais comuns 

de pesquisa qualitativa a básica ou genérica, a etnográfica, a fenomenologia, a grounded 

theory e o estudo de caso.  

 Para atingir os objetivos propostos para este trabalho, encontrou-se maior adequação 

no tipo de pesquisa denominado Estudo de Caso. Segundo Hartley (1994, p. 208-209), a 

pesquisa realizada por meio de estudo de caso consiste em uma investigação detalhada de 

“[…] dados colhidos em um período de tempo, de uma ou mais organizações ou grupos que 

compõem organizações, com vistas a proporcionar uma análise do contexto e dos processos 

que envolvem o fenômeno em estudo”.  

 De acordo com Godoy (1995), o estudo de caso tem sido utilizado como estratégia de 

pesquisa quando se procura responder as questões ‘como’ e ‘por que’. Como uma de suas 

principais características pode-se citar a profundidade com que o pesquisador estuda um 

objeto social de análise, considerando-o como um todo com a preocupação fundamental de  

apreensão de características ou forma de desenvolvimento desse objeto em sua complexidade.  
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 Quanto à importância do estudo de caso para a construção científica na área de 

organizações, Hartley (1994) indica diversas questões que podem ser respondidas por tal 

metodologia. Segundo o autor, um estudo de caso possibilita análise da forma pela qual o 

processo de tomada de decisões da organização se desenvolve e muda ao longo do tempo. 

Outra situação em que o estudo de caso se torna útil é quando se faz importante compreender 

processos sociais na organização e em seu ambiente. Além disso, estudos de caso podem ser 

utilizados quando a intenção é explorar e esclarecer não o que é comum, mas sim exceções a 

regras. O estudo de caso representa uma descrição e análise holística de uma unidade de 

estudo e pode ser combinado com qualquer um dos demais tipos anteriormente descritos 

(MERRIAM, 1998).  

 O estudo foi desenvolvido de acordo com o processo proposto por Hartley (1994), 

com as seguintes etapas: (a) escolha do caso; (b) conquista e manutenção do acesso ao caso; 

(c) escolha de um modelo teórico inicial; (d) coleta sistemática de dados; (e) gerenciamento 

da coleta de dados; (f) análise dos dados; (g) saída do estudo de caso. Tais etapas encontram-

se descritas na Figura 13 e, a seguir, detalhadas quanto à forma pela qual foram trabalhadas.  
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Figura 13. Processo adotado para o estudo de caso 
Fonte: Elaborado pelo autor, com base em Merriam (1998) e Hartley (1994). 

 

a) O caso escolhido atende ao requisito de ser uma empresa brasileira e que tem demonstrado 

uma preocupação com a aprendizagem organizacional, conforme discurso presente em meios 

de divulgação das intenções estratégicas. Essa adequação se complementa pelo fato de ser 

uma empresa composta de vários diferentes negócios, com uma grande e diversificada 

estrutura, o que possibilitou análise comparativa dentre os participantes de diversas áreas da 

própria organização. 

b) A conquista e manutenção do acesso ao caso foram garantidas mediante contatos prévios 

realizados com o intuito de comunicar as intenções do projeto e submetê-las a críticas e 

sugestões, de forma a deixar os agentes facilitadores do acesso ao campo de pesquisa seguros 

quanto à adequação do método e ao respeito à privacidade e ao sigilo de informações, bem 

como ao respeito à hierarquia organizacional. Numa fase pré-campo obteve-se acesso a 
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documentos e dados que possibilitaram a análise do caso mediante cruzamento de 

informações verbais e documentais. Tais documentos foram complementados com dados 

secundários, disponíveis na imprensa e em áreas de visitação pública, tais como o próprio 

sítio da organização pesquisada na Internet. A partir da identificação de como se processa a 

formulação e implementação de estratégias e de seus principais participantes, conseguiu-se 

apoio da área responsável pela coordenação da equipe de gestores que compõem o Comitê de 

Negócios, responsável pelo planejamento estratégico da organização, para o agendamento de 

dezesseis entrevistas efetuadas no próprio ambiente de trabalho de cada um dos entrevistados. 

Parte devido ao interesse pelo tema da pesquisa demonstrado pela quase totalidade dos 

entrevistados, parte pelo incentivo e apoio prestado pela coordenação do Comitê de Negócios, 

o acesso ao caso foi amplamente facilitado.    

c) O modelo teórico inicial está descrito no item 2.4 e pressupõe a presença da aprendizagem 

em seus diversos níveis, modos, tipos e de acordo com o processo descrito por Pawlowsky 

(2001) a permear todo o processo de formulação e implementação de estratégias, em suas 

diversas etapas. 

d) No que se refere à coleta sistemática de dados a pesquisa foi realizada por meio de 

entrevistas em profundidade semi-estruturadas. Complementarmente foram utilizados dados 

documentais e observação assistemática, não participante. Merriam (1998) alerta para o fato 

de que as entrevistas são necessárias quando não se pode observar comportamentos, 

sentimentos, interpretações que as pessoas fazem do mundo ao seu redor ou ações do passado 

impossíveis de se replicar.  Por isso, essa técnica de coleta de dados foi utilizada de forma 

prioritária, mas não isolada.  

e) O gerenciamento da coleta de dados processou-se mediante um planejamento prévio da 

agenda de entrevistas, o registro sistemático dos tópicos principais em caderno de campo e a 

gravação das entrevistas, o que permitiu a transcrição dos depoimentos e a busca, em 
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momentos futuros, de alguns esclarecimentos complementares para melhor compreensão dos 

resultados. 

f) Quanto à análise dos dados, Merriam (1998) afirma tratar-se de um processo que envolve 

consolidação, síntese e interpretação do que as pessoas disseram e o que o pesquisador viu e 

leu. Esse processo é complexo, uma vez que envolve ir para frente e para trás entre 

fragmentos concretos de dados e conceitos abstratos, descrição e interpretação. Os sentidos 

que se revelam representam as descobertas do estudo, que podem ser expressas em forma de 

temas e categorias, ou em forma de modelos teóricos que explicam os dados obtidos. Cada 

uma dessas formas reflete diferentes níveis de análise, que podem variar desde simples 

descrição de fatos concretos até abstrações de alto nível na construção de um modelo teórico 

explicativo. Os procedimentos para a análise e interpretação dos dados estão calcados na  

proposta de Merriam (1998), codificação temática e template analysis de King (1998), com o 

apoio de software especializado. 

g) A saída do estudo de caso deu-se após a conclusão da coleta de dados, período em que foi 

possível realizar entrevistas, colher documentos, observar presencialmente aspectos do 

cotidiano da organização pesquisada e comparar os dados obtidos com a literatura, 

identificando pontos convergentes e divergentes. Esse período também possibilitou que se 

chegasse a algumas conclusões, com a saturação teórica do assunto, conforme recomenda 

Eisenhardt (1989). Segundo Flick (2004), o caráter cíclico desse processo pode ser 

considerado um fator de aprimoramento da adequação entre procedimentos metodológicos e 

objeto de estudo, ampliando, assim, a possibilidade de  compreensão do fenômeno. 
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 3.2 Contexto e participantes da pesquisa 

 

Flick (2004) alerta para o fato de que as decisões relacionadas à unidade de análise nas 

pesquisas qualitativas não podem ser tomadas isoladamente do restante do estudo. Devem 

contemplar, a partir de uma visão integrada, a escolha dos casos a estudar, com quais pessoas 

se irá falar, quando e de que modo se observará o fenômeno, e quais documentos serão 

analisados. A definição dessa unidade de análise na pesquisa qualitativa não é uma questão de 

representatividade, mas de relevância. Os elementos dessa unidade de análise devem 

possibilitar a geração de novos insighs para a teoria que já se conhece sobre o assunto, razão 

da importância do conhecimento prévio do pesquisador sobre o tema ou sobre os elementos a 

serem estudados. 

Para este trabalho, foi selecionada uma empresa de grande porte, atuante em uma 

indústria monopolista e que aparentemente não deve se preocupar em desenvolver conhecimento 

ou inovar como forma de ser mais competitiva, mas que declara preocupação com a 

aprendizagem organizacional: A Petrobras, organização genuinamente brasileira, o que confere à 

pesquisa um caráter investigativo regional, motivado, principalmente, pela escassez de estudos 

sobre aprendizagem em organizações em que os padrões culturais não são os norte-americanos. 

O caso selecionado pode ser considerado crítico para o estudo da aprendizagem 

organizacional pelo fato de a empresa operar em várias atividades e assim se fragmentar em 

diversas unidades de negócios com características distintas, mas ao mesmo tempo integradas 

em torno da formulação e implementação de estratégias. Tal fragmentação, além de impor a 

necessidade de instalação das bases administrativas em diversas localizações geográficas, 

também ocasiona um distanciamento natural nas ações cotidianas dos gestores, o que dificulta 

a convivência entre esses profissionais, que devem, contudo, agir de uma forma fundamental 

para o cumprimento dos objetivos estratégicos. A escolha também se justifica por 3 
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características da dinâmica de formulação e implementação de estratégias da empresa: (1) os 

desafios ambientais, tais como a instabilidade do mercado mundial no setor petrolífero, a 

queda do monopólio das estatais e as crises políticas internacionais; (2) a divulgação 

constante das principais estratégias ao público (PETROBRAS, 2006) e (3) a 

representatividade, por ser a maior empresa brasileira, em 2005, em termos de patrimônio 

líquido, receita, lucro, criação de riqueza, pagamento de salários e impostos (EXAME, 2006).  

No ranking global divulgado pela revista Fortune (2007), em 11 de julho de 2007, a 

Petrobras figura como 65a. colocada entre as 500 maiores empresas do mundo. Em relação à 

posição ocupada em 2006, a companhia subiu 21 posições, apresentando US$ 72,3 bilhões de 

faturamento, com lucro de US$ 12,826 bilhões. Seis das dez primeiras empresas que formam 

o ranking são do setor de petróleo, no qual a Petrobras ocupa a 12a. posição. Esses dados 

configuram a liderança da empresa como a maior dentre as brasileiras, justificando a escolha 

desse caso para análise quanto ao porte e importância da organização no cenário econômico. 

 A partir de um trabalho prévio de abordagem a executivos da empresa, identificou-se a 

existência de uma área especilaizada na formulação e implementação de estratégias, 

denominada Estratégia e Desempenho Empresarial. Conseguiu-se um primeiro contato 

telefônico em que foi exposta a idéia central do trabalho, muito bem recebida pelo 

interlocutor, que se dispôs a receber pessoalmente o pesquisador para uma exposição mais 

detalhada do projeto de pesquisa. Realizou-se uma entrevista a título de estudo-piloto com um 

dos principais executivos da área de Estratégia e Desenvolvimento Empresarial, na qual se 

obteve uma descrição detalhada do processo de formulação e implementação de estratégias e de 

seus participantes, bem como uma primeira amostra de documentos internos utilizados nesse 

processo.  

Além dos documentos obtidos na primeira visita à sede da empresa, procurou-se o 

acesso a informações, em outras fontes, como revistas e sítios na internet especializados em 
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notícias e informações da indústria do Petróleo e, em especial, o próprio sítio da companhia, que 

possibilitaram melhor compreensão de alguns fatos atuais e históricos narrados.  

A partir de uma análise prévia dos resultados alguns pontos centrais da pesquisa foram 

revistos e o roteiro de entrevistas reformulado. Submeteu-se, então, as primeiras impressões, 

em nova visita ao mesmo executivo acessado anteriormente para o estudo-piloto. Nessa fase, 

obteve-se, também, a permissão formal para a realização das demais entrevistas para a 

concretização do estudo. 

Para a seleção dos sujeitos da pesquisa foram realizados os 3 passos sugeridos por  

Alves–Mazzotti (2002): (a) a identificação dos participantes iniciais, feita com a ajuda de 

informantes que conhecem o contexto estudado; (b) a seleção de novos sujeitos à medida que 

já se tenham obtido as informações dos sujeitos previamente selecionados, de forma a 

complementar ou testar as informações já obtidas e (c) inclusão de novos sujeitos mais 

relacionados com questões emergentes durante a análise dos dados colhidos.  

Johnson (2002, p. 113) afirma: "o número de entrevistas necessárias para explorar uma 

determinada questão de pesquisa depende da natureza da questão e do tipo de conhecimento 

que o entrevistador procura." Assim sendo, o número ideal de entrevistas é o quanto o 

pesquisador ache suficiente para descobrir e verificar o que procura, inclusive retornando a 

alguns dos informantes em que mais confie ou que aparentemente detenham maior 

conhecimento sobre o assunto para esclarecer um tópico específico para o desenvolvimento de 

uma determinada categoria. A intenção, dessa forma, não é obter uma amostra significativa de 

uma população, mas sim escolher entrevistados com maior potencial de fornecer as informações 

desejadas. A partir dessa orientação, foram selecionados, com base em critérios como a 

acessibilidade e a experiência de participação no processo de formulação e implementação de 

estratégias da empresa, dezesseis sujeitos a serem visitados e entrevistados em seu local de 

trabalho.  
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Os sujeitos selecionados para entrevista são profissionais que atuam há mais de duas 

décadas na empresa e que foram convidados a participar do grupo de formuladores de 

estratégias devido à visão sistêmica que possuem da dinâmica organizacional e do mercado 

em geral em que a emprea atua.   

Para a coleta, tratamento e análise dos dados obtidos na pesquisa de campo foram 

adotados procedimentos específicos, relatados a seguir. 

 

 

3.3 Coleta de dados 

 

O trabalho de campo possibilitou a coleta de dados através da obtenção de 

documentos, da observação do pesquisador e de entrevistas. O exame documental foi apoiado 

em declarações constantes em formulários impressos de circulação interna e de conhecimento 

público. Outra forma de coleta de dados utilizada, a observação não-participante ocorreu 

quando das visitas às diversas localidades da empresa em que se instalam as bases de trabalho 

dos entrevistados para a coleta de dados referentes às suas respectivas visões. Nessas 

oportunidades foi possível interagir com profissionais que atuam em cargos de apoio, como 

secretárias, assistentes e gerentes de níveis hierárquicos inferiores aos principais sujeitos das 

entrevistas. As informações provenientes de observações e diálogos com colaboradores 

diretos dos entrevistados foram registradas em um caderno de campo. 

 Das 16 entrevistas, 15 foram realizadas na cidade do Rio de Janeiro – RJ em 3 

endereços diferentes, onde se instalam as diversas unidades da empresa, e 1 em São José dos 

Campos – SP. Esse processo se realizou no período compreendido entre 28/11/2006 e 

02/05/2007, de acordo a disponibilidade de tempo na agenda dos entrevistados. As entrevistas 

foram gravadas e transcritas literalmente, para posterior análise, e acompanhadas de anotações 
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efetuadas no caderno de campo provenientes de observações do entrevistador e de diálogos 

informais mantidos com os entrevistados antes e depois das entrevistas. 

O tempo de duração das entrevistas oscilou entre 45 e 90 minutos, o que resultou em 

aproximadamente 16 horas de entrevistas gravadas e mais de 200 páginas de transcrições. 

Conforme se apresenta no Quadro 3, as entrevistas foram numeradas de acordo com a 

seqüência em que foram realizadas. 

 
Quadro 3. Datas de realização das entrevistas 

 
 

Entrevista Data de realização 

E_01 28/11/2006 

E_02 28/02/2007 

E_03 28/02/2007 

E_04 28/02/2007 

E_05 28/02/2007 

E_06 07/03/2007 

E_07 07/03/2007 

E_08 14/03/2007 

E_09 14/03/2007 

E_10 14/03/2007 
E_11 21/03/2007 

E_12 21/03/2007 
E_13 03/04/2007 

E_14 04/04/2007 
E_15 05/04/2007 

E_16 02/05/2007 
 

Fonte: Dados da pesquisa 
 

 Tendo como principal direcionador o problema de pesquisa e os objetivos 

estabelecidos para o trabalho, elaborou-se um roteiro que permitisse conferir à entrevista um 

caráter semi-estruturado. Seguindo a sugestão de Flick (2004, p.118), para quem “o elemento 

central dessa forma de entrevista é o convite periódico à apresentação de narrativas de 
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situações”, elaborou-se um roteiro composto de vinte questões abertas inspiradas no modelo 

teórico inicial. 

Por meio das primeiras questões, buscava-se compreender se o processo de 

formulação e implementação das estratégias seguia as descrições de autores como David 

(1995), Mintzberg (1978), Mintzberg e Quinn (2001). A intenção foi identificar os 

componentes do processo de formulação e implementação de estratégias e ações praticadas 

pelos participantes durante o processo. 

A seguir, perguntou-se sobre os participantes  do processo de formulação e 

implementação de estratégias, visando a identificar a correspondência dos papéis de 

indivíduos, equipes e formas de comunicação  no processo de formulação e implementação de 

estratégias ao que postulam Mintzberg e Quinn (2001). Ainda com base nos mesmos autores, 

as questões seguintes do roteiro remeteram ao papel do próprio respondente durante o 

processo de formulação e implementação de estratégias.  

Na seqüência, as questões do roteiro indagaram a respeito do uso de conhecimentos e 

habilidades coletivas e seus benefícios nos processos de formulação e implementação de 

estratégias. A base para tal questionamento foi a abordagem de autores como Kim (1993), 

Argyris e Schön (1996) e Nonaka e Takeuchi (1997) sobre a conversão de conhecimento 

tácito em explícito e aprendizagem em circuito simples e duplo no processo de formulação e 

implementação de estratégias. 

Para conhecer como se dá a disseminação do conhecimento das estratégias entre os 

participantes da organização e sua influência na eficiência do processo, conforme destacam 

Mintzberg e Quinn (2001), procurou-se questionar sobre as formas de comunicação das 

estratégias entre os diversos níveis da organização e benefícios dessa comunicação à 

aprendizagem (HUBER, 1991). 
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Como forma de testar o reconhecimento da aprendizagem como um fator de mudança 

comportamental e sua influência na proposta de novas estratégias para a mudança, 

questionaram-se comportamento de mudança e aprendizagem no processo de formulação e 

implementação de estratégias e evidências de mudanças nas políticas e procedimentos 

resultantes dessa aprendizagem (KIM, 1993, ARGYRIS; SCHÖN, 1996, MINTZBERG; 

AHLSTRAND; LAMPEL, 2000). 

  O questionamento prosseguiu com perguntas destinadas a identificar a presença da 

aprendizagem individual e coletiva no processo de planejamento estratégico (KIM, 1993, 

CROSSAN; LANE; WHITE, 1999,  MINTZBERG; AHLSTRAND;  LAMPEL, 2000;  

CROSSAN; BERDROW, 2003). Recorreu-se, então, à solicitação de exemplos de situações 

em que a organização e seus indivíduos aprenderam no processo de formulação e 

implementação de estratégias.   

Finalmente, buscou-se obter a declaração da visão dos entrevistados sobre o que 

facilita ou dificulta a aprendizagem e como isso se reflete na formulação e  implementação de 

estratégias. A base para esse questionamento foi a discussão de autores sobre possíveis 

barreiras à implementação de estratégias e à aprendizagem nas organizações (KIM, 1993,  

BERTHOIN ANTAL; LENHARDT; ROSENBROCK, 2001, MAIER; PRANGE; 

ROSENSTIEL, 2001). 

O Quadro 4 apresenta uma visão mais clara da associação entre as questões 

formuladas e os conceitos encontrados na literatura de referência. 
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Quadro 4. Relação entre objetivos, dimensões pesquisadas e  referencial teórico 
 
Objetivo O que se pretende 

saber Questões  Referencial teórico 

Conhecimento 
das atividades 
envolvidas na 
formulação e na 
implementação 
de estratégias 
pela empresa 

Componentes do 
processo de 
formulação e 
implementação de 
estratégias e ações 
praticadas pelos 
participantes 
durante o processo 

1. Como acontece o processo de 
formulação de estratégias? 
 
2. Como as estratégias formuladas são 
implementadas? 

Compreensão do 
processo de 
formulação e 
implementação das 
estratégias (David, 
1995; Mintzberg, 
1978; Mintzberg e 
Quinn, 2001). 

Participantes  do 
processo de 
formulação e 
implementação de 
estratégias 
 

3. Quais as pessoas envolvidas 
diretamente no processo de formulação 
de estratégias da empresa e que áreas 
elas representam? 
 
4. Quais são as pessoas responsáveis 
pela implementação das estratégias? 

Papéis de indivíduos, 
equipes e formas de 
comunicação  no 
processo de 
formulação e 
implementação de 
estratégias 
(Mintzberg e Quinn, 
2001). 

Identificação da 
forma pela qual 
a aprendizagem 
ocorre durante a 
execução de 
atividades de 
formulação e 
implementação 
de estratégias 
de uma 
organização 
  

Papel do 
respondente durante 
o processo de 
formulação e 
implementação de 
estratégias 

5. Qual a sua participação específica no 
processo de formulação de estratégias 
 
6. Qual sua contribuição para a 
implementação de estratégias? 

Compreensão do 
papel do respondente 
nos processos de 
formulação e 
implementação das 
estratégias 
(Mintzberg e Quinn, 
2001). 

Uso de 
conhecimentos e 
habilidades 
coletivas e seus 
benefícios nos 
processos de 
formulação e 
implementação de 
estratégias 

7. Qual a influência das experiências 
vividas por você na empresa em sua 
participação na formulação de 
estratégias? Como essas experiências 
afetam a organização na formulação de 
estratégias? 
 
8. A experiência decorrente de 
situações vivenciadas anteriormente 
influencia a implementação de 
estratégias? Como?  

Conversão de 
conhecimento tácito 
em explícito e 
aprendizagem em 
circuito simples e 
duplo no processo de 
formulação e 
implementação de 
estratégias (Argyris; 
Schön, 1996; 
Nonaka; Takeuchi, 
1997).  

Forma de 
comunicação das 
estratégias entre os 
diversos níveis da 
organização e 
benefícios dessa 
comunicação 

9. Existem processos formais de 
transmissão de conhecimento, 
treinamento e orientação para que as 
pessoas de sua unidade assimilem as 
novas estratégias? E informais? Em 
caso afirmativo, descreva esses 
processos formais ou informais. 
 
10. Como as estratégias formuladas são 
transmitidas às diversas áreas da 
empresa? 
 
11. Você observa processos de 
comunicação informais que afetam a 
formulação de estratégias? Quais? 

Disseminação do 
conhecimento das 
Estratégias entre os 
participantes da 
organização e sua 
influência na 
eficiência do 
processo (Mintzberg; 
Quinn, 2001, Huber, 
1991). 

Continua... 
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  Continuação 

Objetivo O que se pretende 
saber Questões  Referencial teórico 

identificação e 
análise dos 
aspectos que 
favorecem ou 
dificultam a 
aprendizagem 
no processo de 
formulação e 
implementação 
de estratégias 
da organização 

Comportamento de 
mudança e 
aprendizagem no 
processo de 
formulação e 
implementação de 
estratégias e 
evidências de 
mudanças nas 
políticas e 
procedimentos 
resultantes dessa 
aprendizagem  

12. As dificuldades encontradas no 
processo de implementação de 
estratégias levam à reformulação dessas 
estratégias? 
13. Há exemplos de estratégias 
formuladas a partir da experiência 
adquirida pelos indivíduos em uma 
determinada situação de trabalho? 
Quais? 

Reconhecimento da 
aprendizagem como 
um fator de mudança 
comportamental e sua 
influência na 
proposta de novas 
estratégias para a 
mudança, como 
exemplos de 
aprendizagem em 
circuito simples, 
duplo e deutero 
(Kim, 1993, Argyris; 
Schön, 1996, 
Mintzberg; 
Ahlstrand; Lampel, 
2000).  

Exemplos de 
situações em que a 
organização e seus 
indivíduos 
aprenderam no 
processo de 
formulação e 
implementação de 
estratégias 

14. O que você, seu grupo de trabalho, 
sua área, e a organização, como um 
todo, aprendem ao formular as 
estratégias da empresa? 
15. Cite exemplos em que a 
aprendizagem é utilizada na 
realimentação do processo de 
formulação de novas estratégias da 
empresa. 
16. O que você, seu grupo de trabalho, 
sua área, e a organização, como um 
todo, aprendem ao implementar as 
estratégias formuladas? 
17. Ao implementar estratégias é 
comum encontrar-se algo que possa ser 
feito de forma melhor do que o 
estabelecido na formulação de 
estratégias, e, com isso, o processo de 
formulação ser realimentado para 
correções? Cite exemplos. 

Presença da 
aprendizagem em 
níveis individual e 
coletivo no processo 
de planejamento 
estratégico (Kim, 
1993, Crossan; Lane; 
White, 1999,   
Mintzberg; 
Ahlstrand;  Lampel, 
2000; 
Crossan; Berdrow, 
2003). 

O que facilita ou 
dificulta a 
aprendizagem e 
como isso se reflete 
na formulação e  
implementação de 
estratégias  

18. O que facilita e o que dificulta a 
aprendizagem individual e coletiva 
encontradas no processo de 
implementação de estratégias? 
19. Há casos de estratégias não 
implementadas devido a barreiras 
impostas à aprendizagem? Quais? 
20. Na formulação de estratégias são 
previstos mecanismos que facilitem a 
implementação de estratégias? Quais? 
Qual a eficiência de cada um deles? 

Barreiras à 
implementação de 
estratégias e à 
aprendizagem nas 
organizações (Kim, 
1993,  Berthoin 
Antal; Lenhardt; 
Rosenbrock, 2001, 
Maier; Prange; 
Rosenstiel, 2001). 

Fonte: Elaborado pelo autor 

De acordo com Flick (2004), deve-se iniciar uma entrevista explicando ao entrevistado 

quais os seus objetivos principais. Seguindo tal recomendação e visando a propiciar ao 

entrevistado melhor compreensão do contexto das entrevistas, elaborou-se um texto 
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preliminar às questões, apresentado no Apêndice A, elucidando o problema de pesquisa, o 

perfil dos entrevistados, os pressupostos básicos assumidos e os objetivos.  

Através da leitura desse texto, deixava-se explícito ao entrevistado, ao iniciar-se a 

entrevista, qual o problema de pesquisa: O que e como a organização aprende ao formular e 

implementar suas estratégias e de que forma essa aprendizagem é utilizada na realimentação 

do processo de formulação de novas estratégias, segundo a perspectiva de seus gestores?  

A seguir, também através da leitura do texto, informava-se que o perfil dos 

entrevistados era o de gestores que respondem pela formulação de estratégias corporativas e 

implementação dessas estratégias em áreas específicas da organização.  

Seguindo a leitura do texto, os entrevistados foram informados do pressuposto central 

com que se trabalhou, ou seja, que a formulação de estratégias é efetuada por pessoas que 

vivem o ambiente de trabalho da organização e com essa experiência estabelecem objetivos 

de melhorias para o desempenho futuro. Ao transformarem esses intentos estratégicos, por sua 

vez, em ações efetivas, para vê-los implementados, acabam aprendendo ainda mais, o que 

possivelmente influencia a formulação de novas estratégias.  

Finalmente, o entrevistado era informado de que o objetivo geral da pesquisa era 

descrever e compreender se os gestores vêem os processos de formulação de e implementação 

de estratégias como fontes de aprendizagem e se essa aprendizagem é percebida como fator 

de influência na formulação e implementação de novas estratégias. Como objetivos 

específicos, buscou-se identificar e analisar as atividades formais e informais de 

aprendizagem e os aspectos que favorecem ou dificultam a aprendizagem no processo de 

formulação e implementação de estratégias da organização.  

 O principal benefício encontrado com a elaboração do roteiro de entrevistas e do texto 

introdutório foi a segurança em não se omitir detalhes a serem observados e a possibilidade de 
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cobrir toda a pauta estabelecida mediante administração mais efetiva do tempo dada a 

limitação do horário disponibilizado pelos entrevistados em suas agendas. 

 As primeiras entrevistas revelaram que alguns aspectos que não estavam previstos no 

roteiro preestabelecido eram abordados pelos entrevistados com freqüência. Exemplo disso foi  

a ênfase que os entrevistados atribuíam à importância da quebra do monopólio da exploração 

do petróleo em território brasileiro para uma mudança comportamental na empresa, e, em 

especial, à iniciativa do então presidente em implantar o processo de planejamento 

estratégico. A princípio, supunha-se que  esse tema poderia ser utilizado como forma de 

aquecimento para as entrevistas, mas a questão passou a tomar um tempo considerável das 

entrevistas iniciais e se transformou em um aspecto de destaque, contribuindo para os resultados 

da pesquisa por revelar a origem histórica do atual processo de formulação e implementação de 

estratégias praticado pela empresa.  

 Outra constatação foi a de que nem todos os entrevistados compreendiam algumas 

perguntas igualmente, o que conduzia a diferentes formas de resposta. A percepção desse fato 

levou o pesquisador a buscar melhores meios para obter as respostas que buscava., 

principalmente quanto ao vocabulário  utilizado e à clareza na formulação das perguntas. Em 

razão dessas ocorrências,  o roteiro inicial foi sendo ligeiramente alterado. Segundo Strauss 

(1987), esse processo de aprimoramento das perguntas é inerente ao amadurecimento do 

pesquisador, com o que concorda Jonhson (2002, p. 111), para quem seguir o fluxo natural das 

entrevistas, “[...] divertir-se e ser aberto a uma atitude experimental - esses são bons conselhos 

para um entrevistador novato".  

 A flexibilidade que se procurou manter, nessa fase da coleta de dados, possibilitou que os 

entrevistados entrassem espontaneamente em pontos importantes do assunto. Em algumas 

entrevistas, não foram necessárias muitas interrupções e intervenções do entrevistador para 

manter o foco, pois os entrevistados se antecipavam e entravam naturalmente nos temas 
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selecionados, embora em outras entrevistas tivesse sido preciso que o entrevistador lançasse 

mão de estímulos às respostas procuradas. Quando esse estimulo se demonstrou necessário, 

ele foi efetuado ao final da entrevista, para não interromper o raciocínio do entrevistado. 

 Uma vez descritas as experiências obtidas durante a realização das entrevistas, 

procura-se, a seguir, apresentar os procedimentos de análise dos dados utilizados na seqüência 

da pesquisa. 

 

 

 3.4 Procedimentos para a análise dos dados 

 

 A análise das entrevistas foi efetuada de acordo com a metodologia de template 

analysis (King, 1998), também conhecida por Codificação Temática (Thematic Coding) e, 

quando necessário, foi apoiada pela utilização de um programa de computador especializado 

em análise de dados para pesquisa qualitativa. Dentre os diversos produtos com tal 

característica disponíveis no mercado, optou-se pela utilização do programa denominado 

NVivo.  A versão utilizada, neste estudo, foi a 7.0.  

 A abordagem proposta por King (1998) para a análise de conteúdo pressupõe a 

produção de uma lista de temas pelo investigador, à qual o autor denomina template, 

divididos em categorias segundo as quais serão codificados e classificados os dados textuais 

obtidos nas entrevistas. Alguns dos temas considerados na construção do template são 

definidos a priori, mas podem ser modificados e acrescentados à medida que o investigador lê 

e interpreta os dados.  

Com base no modelo conceitual adotado como referência para a pesquisa, elaborou-se, 

inicialmente, uma estrutura de categorias a serem utilizadas para a classificação dos dados 

obtidos .  
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À medida que as entrevistas iam sendo lidas, para efeito de codificação, observou-se a 

ocorrência de que códigos que se poderiam atribuir a algumas das categorias ou sub-categorias 

estabelecidas no template inicial eram nulos ou irrelevantes, enquanto outros apareciam com 

expressiva freqüência de menções. Assim sendo, seguindo a recomendação de King (1998), 

após a leitura minuciosa das transcrições e da observação de códigos relevantes para o contexto 

da pesquisa, elaborou-se a versão final do template para a análise das entrevistas. Nesse 

template, reproduzido no Apêndice B, foram estabelecidas quatro categorias principais de 

análise:  

 

A) análise do ambiente externo, análise interna e aprendizagem ocorrida nesse 

processo;  

B) formulação de estratégias e aprendizagem ocorrida nesse processo;  

C) implementação de estratégias e aprendizagem ocorrida nesse processo; 

D) facilitadores e barreiras à aprendizagem.   

 

Cada uma das categorias principais foi desdobrada em sub-categorias. A análise das 16 

entrevistas possibilitou a codificação de 1.278 referências passíveis de classificação nas 

categorias e sub-categorias estabelecidas. No Quadro 5, são apresentadas as 4 categorias e 14 

sub-categorias estabelecidas, bem como o número de entrevistas que representaram fontes de 

dados para a codificação e o número de referências obtidas para cada uma das sub-categorias.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



124 

Quadro 5. Categorias e sub-categorias de análise 
 
Categoria Sub-categoria Fontes Referências 

A 

Análise do ambiente 
externo, análise interna e 
aprendizagem ocorrida 

nesse processo 

A1  Análise externa 15 70 

A2 Análise interna 15 81 

A3 Aprendizagem na análise externa e interna 11 77 

B 

Formulação de estratégias 
e aprendizagem ocorrida 
nesse processo 
 

B1 Formulação de Estratégias 16 140 

B2 Participantes do processo de formulação 11 128 

B3 Estratégias deliberadas 11 41 

B4 Estratégias emergentes 13 49 

B5 Aprendizagem na formulação 16 141 

C 
Implementação de 

estratégias e aprendizagem 
ocorrida nesse processo 

C1 Implementação de estratégias 13 80 

C2 Facilitadores da implementação de 
estratégias 

14 108 

C3 Barreiras à implementação de estratégias 14 56 

C4 Aprendizagem na implementação 14 76 

D Facilitadores e barreiras à 
aprendizagem 

D1 Facilitadores da aprendizagem 16 116 

D2 Barreiras à aprendizagem 15 115 

   Total de códigos 1.278 

Fonte: Elaboração própria 

 

O programa NVivo é um aplicativo em que se realizam codificação e recuperação de 

textos para posterior apoio à análise dos dados neles contidos. Suas funções de codificação 

possibilitam a divisão do texto em segmentos, a codificação desses segmentos e a explicitação 

de todas as instâncias codificadas. Além dessa capacidade, o programa permite estabelecer 

relações entre os códigos, desenvolver classificações em forma de árvores de categorias e 

formular proposições que implicam em estrutura conceitual ajustada às proposições do 

pesquisador.  

Conforme afirmam MacLaran e Catterall (2002), contudo,  independentemente à 

utilização de um programa de computador em uma pesquisa qualitativa, a análise propriamente 

dita continua sendo feita exclusivamente pelo pesquisador. Levando em consideração essa 

observação, o pesquisador procurou efetuar o maior número possível de atividades 
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manualmente, utilizando apenas os recursos básicos do programa NVivo, de forma a manter o 

controle da análise.  

As transcrições das entrevistas realizadas na pesquisa de campo foram efetuadas com 

o uso de um programa de edição de texto comum. Os arquivos contendo as transcrições das 

entrevistas foram, então, incluídos individualmente no programa NVivo, como fontes 

documentais.  

À medida que a leitura atenta e cuidadosa de cada entrevista era efetuada, as idéias, 

conceitos ou aspectos relevantes para o tema da pesquisa foram sendo destacadas  e 

referenciadas como códigos, com o apoio do programa utilizado. Convém destacar que ao se 

identificar um código no texto em análise, o programa NVivo possibilita que ele seja 

selecionado e associado a uma determinada categoria ou sub-categoria, cadastrada a critério do 

usuário. Essas categorias e sub-categorias, que, neste caso, correspondiam àquelas 

estabelecidas  no template desenvolvido para a pesquisa, são denominadas, no referido 

programa, de “nós livres” (free nodes). Os “nós livres” representam categorias abertas, não 

relacionadas a outras, razão de serem qualificadas como “livres”.  

Após a codificação inicial das entrevistas, os códigos abertos classificados como nós 

livres (sub-categorias) foram agrupados em forma de árvores de nós, correspondentes às 

categorias estabelecidas no template da pesquisa.  

A separação por temas, classificados sob a forma de categorias, associada à combinação 

de perspectivas dos diversos entrevistados, contribuiu para a interpretação do fenômeno em 

estudo, conforme se apresenta na discussão dos resultados obtidos.    

Como as entrevistas foram transcritas na íntegra, com a preocupação de manter o 

contexto original do momento da entrevista, as transcrições contêm em detalhes as perguntas 

feitas pelo entrevistador e as respostas dos entrevistados. A extensão de algumas respostas 

demonstrou ser necessário recorrer à técnica de condensação para que fosse eliminado o material 
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supérfluo, como digressões e repetições, de forma a apresentar, na discussão dos resultados, 

apenas a essência dos significados. Contudo, é preciso ressaltar que, para efeito da codificação e 

categorização, as entrevistas foram lidas por completo, de forma a tornar possível a compreensão 

do sentido do todo e também para decidir quais trechos mereceram destaque em função dos 

padrões e temas que emergiram.  

Esclarecidos os procedimentos para coleta e análise dos dados, apresenta-se, a seguir, a 

discussão dos resultados obtidos. 
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4  APRESENTAÇAO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS DA PESQUISA 

 

 Esta seção apresenta os dados obtidos na pesquisa de campo. Inicia-se pela 

caracterização da empresa selecionada em que ocorre o caso em estudo, com base na análise 

de registros documentais e na observação do pesquisador obtidos em suas diversas visitas ao 

ambiente em que acontecem os fenômenos estudados. A caracterização da empresa, 

apresentada como forma de possibilitar o conhecimento de suas operações e da estrutura 

administrativa, inclui uma retrospectiva dos fatos históricos relevantes que a conduziram até 

seu atual estágio de desenvolvimento.  

 Uma vez apresentados os dados históricos e o atual status da empresa, descreve-se o 

processo de planejamento estratégico, em especial quanto às atividades que envolvem a 

formulação e implementação de estratégias, com uma perspectiva histórica da evolução desse 

processo desde o início de sua ocorrência na empresa. 

 Como complemento aos dados contidos em documentos e à observação não-

participante do pesquisador, inserem-se dados fornecidos pelos entrevistados que, embora não 

fizessem parte do roteiro de entrevistas contribuíram para melhor compreender o contexto em 

que ocorrem os fenômenos analisados. 

 Na seqüência são apresentados os dados obtidos por meio das entrevistas semi-

estruturadas, que representam a visão dos gestores participantes do estudo a respeito do 

processo de formulação e implementação de estratégias e seu aprendizado. Com base nos 

dados apresentados, segue-se uma discussão sobre as possíveis revelações e uma reflexão 

sobre a relação entre as observações de campo e a literatura sobre o tema.  
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 4.1  Caracterização da organização participante 

 

 A Petrobras é uma sociedade anônima de capital aberto, mas tem como principal 

acionista o Governo Federal do Brasil, por quem foi fundada, em 1953, para atuar na indústria 

de petróleo. Participa de diversos segmentos relacionados ao mercado de óleo, gás e energia, 

com atividades de exploração e produção, refino, comercialização, transporte e distribuição de 

derivados e petroquímica.  

Mais recentemente, a empresa tem declarado sua intenção em atuar no cenário 

produtivo internacional de forma integrada e especializada em fontes de energia, buscando 

uma abrangência maior do que aquela para a qual foi originalmente criada, que se restringia 

ao setor petrolífero. 

 O setor petrolífero brasileiro caracteriza-se, há anos, como um mercado monopolista, 

reservado integralmente à Petrobras. Essa condição, contudo, é transitória, estando em 

andamento um processo de abertura de mercado, já autorizado por meio de instrumento legal. 

 No novo contexto de livre competição, a Petrobras vem se preparando para deixar de 

se limitar à indústria de petróleo e tornar-se uma companhia integrada de energia. Assim, não 

só em decorrência da quebra do monopólio, mas também como fruto de uma estratégia de 

adaptação a novas tendências internacionais, em termos de preservação do meio ambiente e 

do desenvolvimento de novas fontes energéticas renováveis, a Petrobras atua também, no 

presente, em negócios alternativos, como o gás natural, biodiesel, etanol, usinas 

termoelétricas e energia eólica (Relatório Anual 2006). 

 As especificidades dessa opção estratégica são apresentadas nesta seção, a partir de um 

resgate do histórico da indústria petrolífera no Brasil e da própria Petrobras, seguido da 

análise evolutiva da prática de planejamento estratégico pela empresa como produto da 

própria evolução do ambiente em que ela opera. Apresentam-se, também, as tendências do 

mercado internacional de energia e as características administrativas da Petrobras, que 
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conduziram à elaboração de seu plano estratégico revisado em 2007, com a visão da 

companhia até o ano de 2020.  

 

 

 4.1.1  Fatos marcantes no histórico da empresa 

 

 Devido às próprias razões que levaram ao surgimento da Petrobras, a história dessa 

companhia está intrinsecamente relacionada à cronologia da exploração de petróleo em solo 

brasileiro.  Segundo Dias e Quaglino (1994), a concessão feita a Thomas Denny Sargent, 

através do Decreto 3.352, de 30 de junho de 1864, para a exploração de combustíveis 

minerais na Bahia, representa uma das primeiras tentativas. 

 Embora os registros históricos revelem o interesse pela existência de Petróleo no 

Brasil desde o final do século XIX, a primeira tentativa efetiva de encontrar o produto no País 

ocorreu em 1919, quando se localizou apenas um poço de água sulfurosa.  

 A aceleração do processo de industrialização, vivenciado a partir da década de 1930,  

revelou a necessidade premente do produto e a importância da busca pela redução de gastos 

com sua importação. Em 1934, foram criados o DNPM (Departamento Nacional de Pesquisa 

Mineral) e o Código de Minas, que reservava ao Estado o direito de propriedade sobre o 

subsolo brasileiro.  

 No ano de 1938, foi instituído o Conselho Nacional do Petróleo (CNP) que, a partir de 

então, passou a ser o detentor do monopólio da exploração, refino, transporte e distribuição de 

petróleo. O primeiro poço de petróleo localizado em território brasileiro foi em  Lobato, no 

Estado da Bahia, onde se descobriu petróleo em 1939, feito dos pioneiros Oscar Cordeiro e 

Manoel Inácio Bastos, sob jurisdição do recém-criado Conselho Nacional do Petróleo 

(ESPAÇO CONHECER, 2007). 
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  A descoberta, considerada sub-comercial, incentivou novas pesquisas do CNP na 

região do Recôncavo Baiano, onde, em 1941, um dos poços perfurados originou o campo de 

Candeias, que foi o pioneiro na produção de  petróleo no Brasil. Enquanto as descobertas  

prosseguiam na Bahia, o CNP passou a ampliar sua atuação a outros Estados, consolidando 

assim os primeiros passos da indústria nacional de petróleo. 

 Finda a II Guerra Mundial, um projeto do então Presidente da República, Eurico 

Gaspar Dutra, que previa a concessão de direitos para pesquisa, exploração e instalação de 

refinarias por empresas com até 40% de capital estrangeiro, causou polêmica, provocando 

uma campanha nacional originada no meio estudantil cujo lema era “O petróleo é nosso”. 

 Nessa época, as perfurações prosseguiam em pequena escala. O presidente Getúlio 

Vargas, sucessor de Dutra, que assumiu em Janeiro de 1951, assinou a Lei 2004, de 3 de 

outubro de 1953, instituindo o monopólio estatal de pesquisa, lavra, refino e transporte do 

petróleo e seus derivados. Criou-se, assim, a Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras, sociedade de 

economia mista federal, com objeto social definido no art. 61 da lei 9.478, de 06.08.1997, 

como companhia integrada da indústria do petróleo, sob controle acionário da União, para 

exercer atividades de pesquisa e lavra de jazidas de petróleo, gás natural e outros 

hidrocarbonetos fluidos; de refino de petróleo de origem nacional e estrangeira; de importação 

e exportação de petróleo e derivados; de transporte marítimo e por dutos do petróleo bruto e 

seus derivados e de gás natural de qualquer origem (RELATÓRIO ANUAL DA 

ADMINISTRAÇÃO 2006). 

 Em 1963, deu-se a ampliação do monopólio, que passou a abranger também a 

importação e exportação de petróleo e derivados. 

 Em 1968, a Petrobras iniciou as atividades de prospecção de petróleo no mar 

(offshore). Naquele ano, o óleo foi descoberto no campo de Guaricema, em Sergipe, o que 

incentivou a busca por novas reservas, resultando na descoberta, em 1974, da   
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 bacia que se tornou a maior produtora de petróleo do país, em Campos, litoral fluminense. O 

primeiro campo foi o de Garoupa, seguido por campos gigantes como os de Marlim, 

Albacora, Barracuda e Roncador (ESPAÇO CONHECER, 2007). 

  A identificação de reservas marítimas no território nacional levou a Petrobras a se 

especializar na exploração de Petróleo em águas profundas e ultra profundas, colocando o 

Brasil entre os poucos países que dominam a tecnologia do ciclo completo de perfuração 

submarina em campos com profundidade superior a dois mil metros. 

 No final da década de 1980, iniciou-se um movimento político no Brasil voltado à 

abertura do mercado internacional, o que ocasionou uma mudança na condução dos negócios 

da Petrobras, que deixaram de restringir seu foco ao mercado local para a internacionalização. 

Inicialmente, buscou a participação em países do continente americano, em especial, a 

América do Sul. Também abriu escritórios em Houston (U.S.A.), Londres (Inglaterra), 

inicialmente como base para a compra de petróleo. Individualmente, àquela época, a Petrobras 

se tornou o maior comprador de petróleo do mundo.   

 Em meio a esse processo de internacionalização de negócios, a Petrobras viu-se 

ameaçada, no mercado nacional, pela lei 9478, sancionada em 6 de agosto de 1997 pelo 

presidente Fernando Henrique Cardoso, que permite a competição de outras empresas com a 

Petrobras em todos os ramos da atividade petrolífera no território brasileiro. Conforme declara 

em Espaço Conhecer (2007), a Petrobras aponta essa flexibilização do monopólio, tanto 

quanto a descoberta de campos petrolíferos em águas profundas, como marcos históricos na 

história do petróleo no Brasil.   Assim como foi provocada a desenvolver tecnologia para a 

exploração offshore, a companhia se viu desafiada a operar em um mercado de livre 

competição.  

 Criou-se, então, uma área internacional: a empresa iniciou um processo de fusões e 

aquisições. Começou pela aquisição do controle acionário da Perez Companc, na Argentina, e 
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depois de refinarias na Bolívia, passando a atuar em outros países sul-americanos, como 

Venezuela e Equador. 

 No âmbito da exploração de petróleo em território brasileiro, o crescimento da 

Petrobras tem se acelerado desde o início do novo milênio. Desde 2002, a companhia vem 

ampliando sua área de prospecção, buscando novas frentes exploratórias nas bacias de Santos, 

Espírito Santo, Bahia, Sergipe e Alagoas, além da margem equatorial brasileira.   

 Como resultado logrou, em 2003, a descoberta de expressivo volume de petróleo e 

identificação de novas províncias de óleo de excelente qualidade, gás natural e condensado, a 

mudança para um perfil de maior valor no cenário internacional de petróleo, o que lhe 

propiciou atingir a produção doméstica de 1,54 milhões de barris por dia, correspondentes a 

91% da demanda interna. 

 A auto-suficiência sustentável do Brasil na produção de petróleo é atingida no ano de 

2006, com a produção de dois milhões de barris por dia, suficientes para cobrir o consumo 

interno de 1,8 milhões de barris diários. Essa marca decorre do início das operações da FPSO 

(Floating Production Storage Offloading) P-50 no campo de Albacora Leste, no norte da 

Bacia de Campos, litoral do Estado do Rio de Janeiro (RELATÓRIO ANUAL DA 

ADMINISTRAÇÃO 2006). 

 Conforme se apresenta nas novas orientações estratégicas da Petrobras, pretende-se 

ampliar a atuação em fontes de energia que contribuam para o desenvolvimento sustentável, 

deixando de atuar exclusivamente com petróleo para se transformar em uma empresa 

integrada de energia, direcionando investimentos em fontes de energia renováveis. Sua 

proposta é investir US$ 1,3 bilhão em energia eólica, solar, biocombustíveis e outras, 

contribuindo para a diversificação da matriz energética brasileira (PETROBRAS, 2007). 
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 4.1.2  Estrutura organizacional atual 

 

Na atual estrutura organizacional da Petrobras, existem seis diretorias, dentre as quais  

duas de suporte - Financeira e de Serviços - e quatro unidades que representam os segmentos 

de negócio - Exploração de Produção (E&P), Gás e Energia, Abastecimento (downstream), e 

Negócios Internacionais. A BR é uma subsidiária, porém considerada como a quinta área de 

negócios, ligada à distribuição de produtos diversos e derivados de petróleo. Como fruto da 

orientação estratégica atual da companhia, que revela a preocupação em ter estratégias 

específicas detalhadas para cada unidade de negócios, visando a mantê-los competitivos, o 

organograma da empresa apresenta, nas cinco áreas de negócios mencionadas, um núcleo que 

representa a gestão corporativa, uma gerência de planejamento estratégico subordinada, em 

termos técnicos, à área de Estratégia e Desempenho Empresarial. 

 Na Figura 14, apresenta-se o organograma geral da companhia, no qual se pode 

identificar a composição de cada uma das áreas de negócios. 

O conhecimento dessa estrutura, ainda que de forma superficial, permite compreender 

quais são os principais envolvidos no atual processo de formulação e implementação de 

estratégias na empresa. Conforme se observa, há uma caixa que posiciona, no organograma da 

companhia, um órgão colegiado denominado Comitê de Negócios. É nesse Comitê que se 

discutem e são propostas as estratégias corporativas e de negócios. Por isso, ele é composto de 

representantes de todas as áreas da estrutura organizacional. Ele reúne o presidente, os seis 

diretores e o gerente executivo de cada uma das unidades de negócios e de suporte, além do 

Diretor Gerente da área de Estratégia e Desempenho, que é o Secretário Executivo do Comitê.  
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Figura 14. Organização geral da Petrobras 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

A necessidade de elaboração e revisão do plano estratégico da companhia é 

determinada por instrumentos legais e estatutários, o que reflete o reconhecimento da 

importância do processo como elemento de gestão.  Esse reconhecimento foi conquistado 

gradativamente, ao longo da história da empresa. No tópico seguinte apresenta-se um relato 

dessa evolução e a descrição dos procedimentos atualmente praticados pelos gestores. 
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 4.2 O planejamento estratégico da Petrobras: Evolução histórica e processo atual 

 
 

 Em consonância com a própria evolução histórica da companhia, o processo de 

planejamento estratégico praticado por sua equipe gestora vem se desenvolvendo e 

aperfeiçoando. Por ser uma empresa de origem estatal e que atua na exploração de recursos 

estratégicos para o País, a Petrobras possui uma Diretoria composta por autoridades indicadas 

mediante critérios políticos do Governo Federal. Essa condição representa uma oportunidade 

para que os indivíduos que compõem a equipe da alta administração da companhia sejam 

inexperientes e não qualificados, sob o aspecto técnico, para a gestão de uma organização 

empresarial. Não obstante, existe uma estrutura executiva em que os principais gestores 

possuem larga experiência no ramo e em especial na companhia, na qual atuam há um período 

de aproximadamente 30 anos. 

 Conforme revelaram a observação do pesquisador no campo de pesquisa e as próprias 

declarações dos entrevistados, o tempo de militância dos atuais gerentes gerais e executivos 

varia entre 25 e 30 anos, principalmente em decorrência do fato de que a companhia, por 

força de preceitos legais, ficou impossibilitada de promover concurso para admissão de novos 

colaboradores, por um período de 15 anos, entre 1991 e 2006.  Essas mesmas fontes de 

informação permitiram identificar que por ter executado um monopólio do setor petróleo no 

Brasil no período de 1954 até 1998. Esse monopólio se processou de forma abrangente, 

envolvendo tanto as atividades de upstream, que, no jargão da indústria incluem a 

exploração e produção do petróleo (E&P), como também o que se denomina  

downstream, composto de atividades que representam o caminho entre a produção e o 

consumidor final, tais como o refino e a distribuição. Até a mudança no modelo 

regulatório da indústria no País, em 1998, a missão da companhia se resumia a “abastecer 

o país com petróleo e derivados aos menores custos para a sociedade” (PETROBRAS, 2007). 
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 De acordo com todos os entrevistados, sem exceção, o ano de 1999 representou um 

marco histórico na Petrobras, quando o então presidente da companhia, Henry Phillipe 

Reichstul, determinou a seu corpo gestor que iniciasse um processo que resultasse no 

desenvolvimento de uma nova estratégia, alinhada ao modelo regulatório. 

 O executivo eleito como principal artífice desse novo status estratégico foi o atual 

Diretor Gerente de Estratégia e Desempenho Empresarial (DG/ED) e um dos entrevistados 

nesta pesquisa. Ele é Geólogo e atua na Petrobrás há 34 anos. Inicialmente, devido à sua 

especialização, era profissional de exploração e prospecção, vindo a assumir funções 

administrativas após uma longa carreira desenvolvida nos campos de petróleo. Na entrevista, 

ele revela sua memória sobre a origem do atual processo estratégico da companhia:  

Eu fui do exército [...] que saía a defender o monopólio nos anos noventa [...]; a 
partir de noventa e nove quando, o Philipe Reischtul esteve aqui, ele me chamou e 
disse “você vai lá para o planejamento” [...] “Você tem três meses para fazer um 
plano para a companhia” [...]; não era revisão nem nada, aí nós montamos um 
processo aqui que é o processo que a gente vem aperfeiçoando até hoje. Em três 
meses nós apresentamos o plano, aprovamos no Conselho. Isso foi em julho e no 
final de setembro, dia trinta de setembro de noventa e nove ele foi para os Estados 
Unidos mostrar para o mercado, depois vieram ofertas de ações e aí todo o processo 
operacional. 

    O entrevistado faz alusão à equipe que com ele originou o processo estratégico que 

no presente se consolida na gestão da empresa. Dentre eles, destaca-se o atual Gerente de 

Estratégia e Desempenho Empresarial (G/ED-CORP), principal facilitador do trabalho de 

campo realizado nesta pesquisa. Na primeira entrevista realizada com ele, ainda em fase pré-

campo do projeto, obteve-se a informação de que, até o final da década de oitenta, a 

companhia era administrada sob influencia do regime militar, dadas as características do 

Governo Federal. Na segunda metade dos anos oitenta, o nível de inflação era muito elevado 

no país e a influencia do ambiente externo na companhia se tornou muito maior. Os preços 

internacionais do petróleo eram muito elevados e a Petrobras, segundo o executivo 

entrevistado, “conseguia definir um preço para os seus produtos internamente que eram 

competitivos em relação aos preços internacionais, eram abaixo até”. Nesse cenário, foi 
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lançado como desafio à gestão da companhia, que havia iniciado a produção em offshore 

(plataformas marítimas), uma meta de produção de quinhentos mil barris. Isso ocorreu em 

1985, quando a Petrobras produzia menos de duzentos e oitenta mil barris. Em cinco anos, 

com os primeiros sistemas da bacia de Campos, a empresa conseguiu atingir essa meta. O 

paralelo histórico estabelecido pelo entrevistado indica que esses fatos influenciaram em uma 

proposta embrionária de adoção de um processo sistemático de planejamento estratégico na 

companhia. Ele afirma que 

[...] em oitenta e cinco, oitenta e seis, nós tivemos aqui com o presidente Osíres 
Silva que [...] formalizou um grupo executivo de planejamento estratégico - era esse 
o nome [...] a gente até então não tinha um plano de estratégia, mas começou a 
discutir. [...] naquela mesma época a gente descobriu os primeiros campos em águas 
profundas Marlin e Albatroz, [...] mas não se tinha tecnologia para retirar aquele 
petróleo, exportar aquele petróleo [...] Então naquela época se criou alguns grupos 
de estudos e foi ai que surgiram alguns projetos estratégicos [...]. 

 Outros fatos relevantes dessa evolução histórica foram lembrados pela maioria dos 

entrevistados. Segundo eles, até 1985, época do governo militar no País, a empresa tinha um 

processo de planejamento muito bem estruturado, como um instrumento para o atingimento 

dos objetivos do governo. Até então, a administração da empresa seguia fielmente planos 

decenais, com metas que o próprio governo determinava. Por exemplo, desde a sua criação até 

o meio da década de setenta, a Petrobras era uma empresa que iria montar um parque de 

refino para atender à demanda de derivados no país de forma a torná-lo independente de 

outros países no abastecimento interno. Essa era a estratégia da empresa, centrada no 

investimento em atividades de refino, cuja realização foi sendo ameaçada pelo próprio 

crescimento do País, com uma demanda por derivados cada vez maior. A partir da década de 

setenta, com a crise internacional do petróleo, o preço desse produto disparou no cenário 

internacional: aí a estratégia da auto-suficiência na produção ganhou importância, provocando 

uma aceleração nos investimentos em exploração. Descobriu-se, naquela época, a Bacia de 

Campos. A estratégia da empresa era clara para seus colaboradores: abastecer o país de 

derivados e chegar à auto-suficiência na exploração e produção. Quando se chegou a 
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quinhentos mil barris, em mil novecentos e oitenta e cinco, já era conhecido que havia reserva 

suficiente para atender a demanda brasileira. Só não se chegou àquela época, à auto-

suficiência, devido ao controle governamental de investimentos na Petrobras. O déficit do 

setor primário impedia a empresa de investir na velocidade necessária para chegar à auto-

suficiência, ou seja, a estratégia da empresa era determinada pelo Governo Federal, de forma 

que mesmo que seus executivos soubessem o caminho para a realização dos objetivos 

estabelecidos, não possuíam independência na promoção de meios para  atingi-los.   

 O fim do período sob regime militar, a partir do governo Sarney, trouxe a discussão 

sobre a provável queda do monopólio, o que significava que a Petrobras iria entrar em um 

ambiente de competição. Foi, então, que se começou a considerar que o planejamento 

estratégico seria um instrumento interessante de prospecção do futuro, de avaliação de 

cenários, avaliação de uma forma mais independente do governo.   

 O amadurecimento da idéia prosseguiu no início da década de 1990, quando se iniciou 

o governo do presidente Fernando Collor de Mello. Na época, ocorreu a privatização da 

Petroquímica, a inflação era alta e a Petrobras estava com problemas de geração de caixa, 

levando-a a interromper projetos e parar obras no meio do percurso. Nessa época, o atual 

Gerente de Estratégia e Desempenho Empresarial coordenou grupos incumbidos de avaliar e 

selecionar projetos a serem interrompidos devido à escassez de recursos. Segundo ele, até 

1994, a Petrobras vivenciou esse problema, o que talvez tenha sido importante motivo para se 

introduzir, efetivamente, um processo de planejamento estratégico, o que vinha sendo tentado 

desde final da década anterior. Conforme afirma o executivo,  

Em oitenta e nove nós tivemos o primeiro plano, foi o plano que não foi 
implementado [...] veio ai o governo Collor, [...] a cada seis meses nós tínhamos 
uma nova diretoria, mudava todo mundo [...] em noventa e dois nós tivemos um 
outro plano, com horizonte já de dez anos [...] eram cerca de dez projetos, [...] 
alguns desses projetos vingaram [...] o uso de tecnologias de águas profundas foi 
um, o outro de tecnologia de refino, internacionalização também já se começava 
estudar [...]; veio a questão, a discussão de queda do monopólio, já tinha e isso era 
meio que um tabu [...] mas eu diria que de noventa e cinco a noventa e oito houve 
muita discussão envolvendo executivo, mas até pelo estilo da liderança na época não 
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se formalizavam os planos [...] como qualquer processo gerencial, planejamento 
estratégico você tem que ter o envolvimento da liderança senão a coisa não anda. 

Prosseguindo na análise da evolução histórica do processo de planejamento estratégico 

da companhia, constatou-se que com a nova regulamentação do setor petrolífero no Brasil, em 

1998, à época do segundo mandato do Presidente Fernando Henrique Cardoso, a Petrobras foi 

impelida a ter, em sua filosofia empresarial, a consciência para os fatores característicos de 

seu novo ambiente de negócios, em que surgia a necessidade da preocupação em competir 

com outras empresas de petróleo. Foi, nessa fase, que o então presidente da Petrobras decidiu 

convocar seus colaboradores para a implementação do que se pratica até os dias atuais com 

relação ao planejamento estratégico da companhia. Conforme declara o Gerente de Estratégia 

e Desempenho Empresarial,  

[...] o mercado estava aberto para a atuação de outras empresas aqui. E de um lado 
então, foi na gestão do Reichstul, e ai eu diria que [...] a Petrobras teve o processo de 
mudança, de transformação onde o plano estratégico aprovado em outubro de 
noventa e nove ele foi o referencial para esse processo. 

A partir dessa época, o processo do planejamento estratégico da Petrobras tem se 

consolidado nos últimos anos, com os seguintes passos realizados: em 1999, processou-se a 

retomada do direcionamento estratégico da Companhia, com forte patrocínio da Alta 

Administração; em 2000, efetuou-se a primeira revisão considerando a nova estrutura 

organizacional, seguida do Primeiro Encontro com Investidores; em 2001, ocorreu a 

consolidação do plano e o desdobramento das metas por área de negócio. Nos anos de 2002 e 

2003, as metas foram estruturadas de acordo com as dimensões do Balanced Scorecard (BSC) 

para avaliação de desempenho por área de negócio e em nível corporativo. Nos dois anos 

seguintes (2003 e 2004), promoveu-se um aprofundamento na reflexão sobre o 

direcionamento estratégico, resultando na construção da Visão 2015 e do Plano Estratégico 

Petrobras 2015. Em 2005, foi efetuada a primeira revisão do Plano Estratégico Petrobras 2015 

aprovado em 2004, com foco no Plano de Negócios. Esse foco possibilita um desdobramento 
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das estratégias desenvolvidas em âmbito corporativo para as especificidades de cada área de 

negócios. 

Nas visitas efetuadas às instalações da Petrobras para a coleta de dados que subsidiam 

este estudo foram obtidas diversas amostras de material utilizado no processo de comunicação 

que se desenvolve durante as ações de planejamento estratégico. Em uma versão impressa de 

apresentação de slides disponibilizada ao pesquisador encontra-se um cronograma de eventos 

que construíram a linha do tempo do planejamento estratégico da companhia, reproduzida à 

Figura 15. 

 

 

 
Figura 15. Linha do tempo do desenvolvimento do planejamento estratégico na 

Petrobras 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Na linha do tempo apresentada, destaca-se a elaboração e aprovação de um novo 

estatuto no ano de 2002. Como reflexo da preocupação da empresa em institucionalizar o 

planejamento estratégico, esse estatuto regulamenta e sistematiza a participação das diversas 

áreas e as respectivas obrigações. 

 

O Regimento Interno aprovado pelo Conselho de Administração (C.A.) em 26 de julho 

de 2002, confere legitimidade ao Comitê de Negócios da Petrobras, com a finalidade de: “Ser 

um fórum de integração dos assuntos relevantes e estratégicos, visando promover o 
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alinhamento entre o desenvolvimento dos negócios, a gestão da Companhia e as diretrizes do 

Plano Estratégico da Petrobras”. 

Ainda segundo o mesmo Regimento Interno, o Comitê de Negócios atua como 

mecanismo de suporte ao processo decisório da alta administração através de: 

- recomendação de propostas para Direção; 
- análise de temas relevantes e recomendações de ações a serem desenvolvidas por 
áreas específicas da Companhia; 
- discussão, formulação e proposição de diretrizes a serem aplicadas em várias 
áreas da Companhia; 
- definição das necessidades de informações e análises para a tomada de decisão 
com qualidade nos temas relevantes e estratégicos da Companhia. 

 
Além do Comitê de Negócios, a Petrobras institucionalizou, por meio do Estatuto 

Social de 10/06/2002, aprovado pela Assembléia Geral Extraordinária, a participação de sua 

Diretoria Executiva no planejamento estratégico da companhia, estabelecendo que:  

Cabe à Diretoria Executiva exercer a gestão dos negócios da Companhia, de acordo 
com a missão, os objetivos, as estratégias e diretrizes fixadas pelo Conselho de 
Administração. Elaborar e submeter à aprovação do Conselho de Administração: as 
bases e diretrizes para a elaboração do  plano estratégico,  bem como dos 
programas anuais e planos plurianuais; o plano estratégico, bem como os respectivos 
planos plurianuais e programas anuais de dispêndios e de investimentos da 
Companhia com os respectivos projetos; os orçamentos de custeio e de 
investimentos da Companhia; a avaliação do resultado de desempenho das 
atividades da Companhia. 

 
Outro documento formal em que se registra a obrigatoriedade da elaboração do plano 

estratégico é o Regimento Interno do Conselho de Administração, de 28/06/2002, em que se 

estabelece que integram as obrigações do Conselho de Administração da Petrobras:  

Fixar a orientação geral dos negócios da Companhia, definindo sua missão, seus 
objetivos estratégicos e diretrizes; 
aprovar o plano estratégico, bem como os respectivos planos plurianuais e 
programas anuais de dispêndios e de investimentos; 
Fiscalizar a gestão dos Diretores e fixar-lhes as atribuições, examinando, a qualquer 
tempo, os livros e papéis da Companhia; 
Avaliar resultados de desempenho; 
Aprovar, anualmente, o valor acima do qual os atos, contratos ou operações, embora 
de competência da Diretoria Executiva, na forma do Estatuto, deverão ser 
submetidas à aprovação do Conselho de Administração; 
Deliberar sobre a emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações e sem 
garantia real; 
Fixar as políticas globais da Companhia, incluindo a de gestão estratégica comercial, 
financeira, de investimentos, de meio ambiente e de recursos humanos; 
Aprovar a transferência da titularidade de ativos da Companhia, inclusive contratos 
de concessão e autorizações para refino de petróleo, processamento de gás natural, 
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transporte, importação e exportação de petróleo, seus derivados e gás natural, 
podendo fixar limites de valor para a prática desses atos pela Diretoria Executiva. 

 

O Comitê de Negócios reúne-se semanalmente, às quintas feiras pela manhã, mesmo 

dia em que a diretoria executiva tem as suas reuniões formais. O Gerente de Estratégia e 

Desempenho Empresarial descreve: 

Na parte da tarde as empresas se reúnem, na parte da manhã esse fórum se reúne. 
Então a pauta desse fórum é coordenada pelo nosso gerente executivo, esse fórum 
não é deliberativo, não aprova nada, é um fórum de discussão, de costurar futuras 
decisões da diretoria executiva ou conselho de administração que é o colegiado 
maior da companhia. Então nesse fórum nós temos oportunidade de semanalmente 
desde, até nós temos até um produtinho, produto que são duas páginas e que a nossa 
equipe aqui entrega [...] essa semana teve isso, a nível das empresas de petróleo, as 
principais noticias são essas [...] E aí, a partir daí se houve algum fato relevante, 
algum já se entrega “tal empresa divulgou o seu plano estratégico, então os 
principais pontos são esses” e ai se faz, como se fosse um aprofundamento daquela 
questão [...] pode-se trazer algum consultor para fazer alguma apresentação sobre 
economia, sobre mercado, sobre biodiesel, sobre crise na Argentina, na Bolívia, 
enfim, qualquer assunto de cunho estratégico e pode ser um projeto novo, todos os 
projetos acima de vinte e cinco milhões de dólares passam por esse comitê antes de 
ser aprovados pela diretoria.  

 Esse, pois, pode ser considerado o primeiro passo das atuais atividades de 

planejamento estratégico da Petrobras, que é apresentado como um processo contínuo, devido 

a atitudes como a que se descreve acima, mas também sistematizado e periódico, em que, a 

cada inicio de ano, deflagra-se uma revisão formal do planejamento estratégico, iniciando-se, 

assim, uma série de etapas que se desenvolvem ao longo do ano mediante um calendário 

formal.  

 Ao final de cada um desses ciclos anuais, são produzidos os Planos de Negócios, 

integrados ao Plano Estratégico Corporativo, em que se enfatizam a Visão de futuro aplicada 

a um período de longo prazo e a Missão corporativa, revista e adequada a essa nova visão. 

 No Plano Estratégico vigente até julho de 2007, por exemplo, apresentavam-se como 

Visão e Missão:  

Visão 2015: A Petrobras será uma empresa integrada de energia com forte presença 
internacional e líder na América Latina, atuando com foco na rentabilidade e na 
responsabilidade social e ambiental. 

Missão: Atuar de forma segura e rentável, com responsabilidade social e ambiental, 
nas atividades da indústria de óleo, gás e energia, nos mercados nacional e 
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internacional, fornecendo produtos e serviços adequados às necessidades dos seus 
clientes e contribuindo para o desenvolvimento do Brasil e dos países onde atua. 
(PLANO DE NEGÓCIOS PETROBRAS 2015, 2007). 

 Em agosto de 2007, como produto da revisão efetuada pelo Comitê de Negócios ao 

longo do exercício de planejamento 2007, essas diretrizes foram alteradas para: 

Visão 2020: Seremos uma das cinco maiores empresas integradas de energia do 
mundo e a preferida pelos nossos públicos de interesse.  

Missão: Atuar de forma segura e rentável, com responsabilidade social e ambiental, 
nos mercados nacional e internacional, fornecendo produtos e serviços adequados às 
necessidades dos clientes e contribuindo para o desenvolvimento do Brasil e dos 
países onde atua. (PLANO ESTRATÉGICO PETROBRAS 2020, 2007). 

Note-se, pela mudança no discurso da empresa, uma expressiva mudança de 

posicionamento estratégico, fruto da reflexão proporcionada pelo processo descrito 

anteriormente pelo qual ocorre a discussão de tendências futuras e as notícias de mudanças 

nas variáveis ambientais.  

Atualmente, os planos de negócios da Petrobras são elaborados como guia de 

procedimentos de cada área para que a Estratégia Corporativa seja efetivamente realizada. A  

Estratégia Corporativa é desdobrada e elabora-se um diagrama com o papel que se espera de 

cada área para sua consecução, que passa a compor o Plano Estratégico da empresa. Na 

Figura 16 encontra-se reproduzido esse diagrama, com o desdobramento das estratégias 

corporativas para as unidades de negócios. 
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Figura 16. Desdobramento da Estratégia Corporativa para as Unidades de Negócios 

Fonte: Plano Estratégico Petrobras 2020, 2007 
 

Dentre as informações documentais disponibilizadas pela área de Estratégia e 

Desempenho Empresarial, figura um rol das principais melhorias incorporadas nos últimos 

anos no processo de planejamento estratégico da Petrobras: 

 
• foco nos Negócios e nos Resultados da Companhia; 

• processo único e integrado do Plano Estratégico e dos Planos de Negócios(PN); 

• início de processo de aprendizado de melhoria contínua com revisões anuais; 

• disciplina no calendário do planejamento: maior agilidade nas revisões anuais do Plano 

Estratégico; 

• maior integração com o Plano Anual (PAN); o primeiro ano dos PN são referenciais para o 

PAN. 
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Complementando as informações descritas até esse ponto, apresentam-se, a seguir, idéias 

e  observações dos gestores entrevistados que revelam sua visão sobre o atual status do 

processo estratégico da empresa.   

 

 

4.3 A visão dos gestores participantes do estudo a respeito do processo de 

formulação e implementação de estratégias e seu aprendizado  

 

Esta pesquisa contou com visitas aos respectivos locais de trabalho e entrevistas com 

16 participantes do Comitê de Negócios. No total foram 16 entrevistas, das quais 1 com 

profissional que ocupa a posição de Diretor Gerente de área, 7 com Gerentes Executivos, 3 com 

Gerentes Gerais, e 5 com Gerentes de outros níveis. As áreas repesentadas foram Estratégia e 

Desempenho Empresarial (E.D.E), Novos Negócios, Pesquisa e Desenvolvimento (CENPES), 

Internacional, BR Distribuidora, Gás e Energia (G&E), Exploração e Produção (E&P). 

Financeira, Petroquímica, Refino e Recursos Humanos.  

A Figura 17 proporciona uma visão da abrangência de cobertura da coleta de dados, 

visto que todas as áreas envolvidas na formulação e implementação de estratégias da empresa 

pesquisada foram representadas. 
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Figura 17. Membros do Comitê de Negócios que participaram da pesquisa 
Fonte: Elaboração própria, a partir do organograma publicado em Relatório Anual da Administração (2006). 

 
 
 O material resultante das entrevistas, contendo as declarações dos executivos que 

representam as diversas áreas da companhia no Comitê de Negócios, passa a ser apresentado a 

seguir. Conforme descrito na seção 3.4, em que se apresentam os procedimentos para análise 

dos dados, o conteúdo das entrevistas foi codificado a partir do template estabelecido e é  

apresentado na seqüência de categorias e subcategorias ali determinadas.   

Por uma questão de preservação da privacidade dos indivíduos participantes, a autoria 

dos trechos ilustrativos é referenciada pela numeração atribuída à respectiva entrevista. 
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4.3.1 Análise externa e interna e a aprendizagem ocorrida nesse processo 

 

Como o foco do trabalho reside na interpretação do processo de formulação e 

implementação de estratégias, as entrevistas iniciaram-se, de acordo com o roteiro 

preestabelecido, com a solicitação ao entrevistado para que descrevesse o processo de 

formulação. Aí se observou uma unanimidade na visão dos entrevistados, que principiaram a 

descrição pela ação de reunir os participantes do processo para a discussão de possíveis 

cenários externos e, na seqüência, avaliar a estrutura interna da companhia, bem como seu 

desempenho atual, para, efetivamente, iniciar a formulação de estratégias. A seguir, 

apresentam-se os dados obtidos em cada uma das categorias identificadas. 

A1) Análise externa: 

A base para a formulação de estratégias da Petrobras é construída por meio de um 

processo de análise de fatos relevantes que ocorrem no ambiente externo. A partir de uma 

prospecção de tendências ambientais, a equipe de participantes do Comitê de Negócios 

estabelece três cenários alternativos que serão a referência para a formulação de estratégias 

corporativas da empresa. A partir da definição dos cenários do ambiente, elege-se o mais 

provável, que servirá de base para a formulação das estratégias a partir de cenários específicos 

de cada unidade de negócios, o que se denomina, na empresa, cenários focais. Essas 

informações surgiram na maioria das entrevistas. De acordo com os entrevistados, 

[...] tem fóruns permanentes de discussão e a gente chama pessoas que têm visão de 
futuro e estão sintonizadas na área econômica, na área política, na área do negócio 
em si, [...] e a gente está permanentemente chamando essas pessoas e botando isso 
em fóruns de discussão (E_02). 

Em termos de cenários, que eu acho que é o principal ponto, ponto inicial na 
discussão de estratégia, também é discutido com toda companhia, os cenários são 
discutidos e a empresa escolhe um cenário para seguir. Geralmente são apresentados 
três cenários (E_03) 

após [...] definir e discutir quais seriam os cenários em nível externo, os cenários 
corporativos, [...]  nós definimos os nossos cenários focais (E_05). 
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A gente [...] fez uma avaliação estratégica desde definir cenários a partir de novos 
cenários que a Petrobras [...] teve uma mudança radical nos cenários. E nós com 
base nesses macro cenários fizemos também aqui um trabalho desse cenário então e 
depois montagens de estratégias e planos (E_07) 

[...] na condução do processo do projeto de estratégia corporativa, monitoramento de 
cenários [...], através de cenários [...], muito focado na questão de [...] prever o 
tamanho de mercado, preços, margem [...]. Então é basicamente ai que no nível de 
atividade econômica, mundial, América do Sul, contas de integração entre hedges na 
América do Sul, principalmente o gás, e finalmente Brasil (E_08). 

[...] nós somos convidados às reuniões de preparação do planejamento estratégico, 
daí a nossa contribuição [...] a gente tem ali ampla liberdade de opinar, os cenários, 
como que essa coisa aconteceu, se aconteceu ou não, como que nós estamos 
sentindo o mercado, como nós estamos sentindo o fornecedor [...] A gente discute, 
basicamente, três cenários [...](E_16). 

 

A análise de tendências do ambiente externo, portanto, é um dos pontos característicos 

do  planejamento estratégico praticado pelo corpo de gestores da empresa. As descrições 

desse processo estabelecem a preocupação com as principais tendências em relação a fatores 

gerais, como os econômicos, sociais, culturais e  políticos. Além de tendências, o Comitê de 

Negócios da Petrobras revela a preocupação em estabelecer uma análise do passado e de seus  

negócios atuais, para, então, prospectar o futuro: 

[...] no processo estratégico seguinte ao invés de começar a trabalhar em coisas que 
você não sabe se aconteceram ou não [...], você parte da realidade, ou seja, vamos 
avaliar o que efetivamente está, se determinada estratégia deu certo, não deu certo 
ou [...] ela perdeu o sentido (E-02). 

Então se parte dessa carteira de negócios que é a situação que nós estamos hoje e é o 
que nós estamos projetando no futuro, a partir daí uma análise de forças e ambiente 
e daí traçamos as estratégias que elas venham, digamos, sintonizar completamente 
com o que a corporação propõe (E_04). 

[...] é um processo que leva em conta uma visão prospectiva e uma visão 
retrospectiva, na verdade a gente entende a formulação de estratégia como um 
desejo que pode conter ruptura com relação a tendências já existentes. O mais 
importante desse processo é começar a entender de onde nós estamos vindo, quais 
são as condições no momento e quais são as oportunidades futuras e a composição 
desse mosaico que se define os novos nortes (E_13). 

[...] o cenário do ano passado, eu lembro bem, foi um cenário em que a economia 
mundial era dominada [...] pelos Estados Unidos, de uma forma unilateral [...]. Um 
outro cenário, que seria o cenário de [...] uma liderança mais negociada, com alguns 
blocos ou alguns outros países líderes. E aí, como sempre acontece, um caminho 
intermediário entre os dois, para você [...] estar preparado para as duas coisas. É, 
quase que invariavelmente esse caminho intermediário entre dois pólos extremos é 
sempre o escolhido pela Petrobras [...]; você faz projeções, projeção de crescimento 
brasileiro, projeção de crescimento mundial, PIB, [...] projeção de crescimento da 
indústria de petróleo, projeção de preços e mais uma série de coisas (E_16). 
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Na análise dos cenários para o ambiente externo, atribui-se especial atenção a questões 

relacionadas ao setor de atividade da companhia. No caso da Petrobras, revela-se a 

preocupação prioritária com questões tecnológicas que apresentam potencial de revelar 

oportunidades de investimento em fontes de energia emergentes e que venham a se tornar 

opções de crescimento para a empresa:  

[...] vai mudar, já está mudando, a tendência é cada vez mais sair de derivados 
fósseis para energia renovável, energia limpa, está certo? Que [...] foi um outro 
grande redirecionamento estratégico da nossa área, da Petrobras (E_01). 

[...] percebendo todo esse movimento, toda essa questão do aquecimento global, da 
questão de mudança climática, da pressão que [...] está vindo em cima de todas as 
petroleiras, ela já está migrando para um processo de redirecionamento estratégico 
[...], são coisas de dez, quinze anos (E_02). 

[...] cenários focalizados para a indústria de petróleo, para a indústria de gás natural 
e para a indústria de energia como um todo, as diversas possibilidades do cenário 
[...] são fator determinante para a escolha da estratégia da companhia. [...] a nossa 
participação nesse processo [...] tem, assim, um viés fundamental de alertar os 
decisores da companhia quanto às possíveis rupturas tecnológicas que podem 
ocorrer no horizonte em longo prazo e que podem ou revelar novas oportunidades de 
negócios para a companhia ou ameaças aos negócios atuais (E_13). 

Ainda no campo da Tecnologia, evidencia-se, no discurso dos executivos, a mesma 

preocupação declarada na Missão e na Visão da empresa com relação às tendências 

internacionais do desenvolvimento de negócios relativos à energia proveniente de fontes 

renováveis. Essa preocupação originou a criação de um Comitê Especial de Tecnologia, para 

prospectar o ambiente e as novas tendências internacionais: 

[...] o comitê de tecnologia da Petrobras, ele promove, vamos dizer assim, esse 
trabalho de prospecção de longo prazo para poder colaborar na formulação da 
estratégia da companhia. Um exemplo concreto aí de fácil entendimento, foi esse 
comitê de tecnologia que por conta de um amplo trabalho de monitoramento 
começou a perceber alguns anos atrás uma tendência favorável ao crescimento das 
energias renováveis na matriz energética mundial e pôde capturar também 
informações e começaram a dar conta da iminência da economicidade de algumas 
dessas tecnologias. Então isso serviu, vamos dizer assim, de alimento, de inspiração 
para a Petrobras formular estratégias específicas (E_13). 

A elaboração de cenários permite que se estabeleçam os primeiros rumos para a 

formulação de estratégias. Percebe-se, também, que esses rumos são constantemente revistos 

e permeiam a organização pelas diversas áreas de negócios, de forma que cada uma delas 
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acompanhe, sob sua visão especializada, as tendências ambientais e os impactos dessas 

tendências nos seus negócios específicos. 

[...] a gente está olhando dentro de um cenário que é extremamente mutável se a 
estratégia a ser seguida é aquela, se ela está ratificada, se ela precisa de algum ajuste. 
Então, o processo ocorre assim dentro da empresa (E_06). 

[...] isso é desdobrado nas áreas de negócios e apresentado lá as ameaças e 
oportunidades e as áreas procuram trabalhar o seu planejamento estratégico olhando 
aquele cenário e as oportunidades que foram apresentadas (E_03). 

[...] após a E.D.E. (Estratégia e Desempenho Empresarial) definir e discutir quais 
seriam os cenários em nível externo, os cenários corporativos, então nós começamos 
a [...] nossa reunião, para então trabalharmos com cenários focais, em linha com os 
cenários corporativos da companhia. Esse ano, por exemplo, nós trabalhamos com 
unilaterialismo e por outro lado com a hegemonia negociado e em cima dessas, 
desse cenário que são definidos lá pela E.D.E. então nós definimos os nossos 
cenários focais (E_05). 

Com base nos cenários para o ambiente externo gerados pelo Comitê de Negócios, os 

participantes passam a analisar as condições internas que a companhia necessita desenvolver 

para se adaptar.  

  

A2) Análise interna: 

 

Os passos comumente descritos como práticas comuns de planejamento estratégico, 

iniciando-o por uma análise do ambiente externo para, a seguir, efetuar uma visão crítica de 

fatores internos da organização, são também adotados pela Petrobras. Contudo, não se inclui, 

em todos os ciclos de planejamento, a  busca pela identificação de pontos fortes e pontos 

fracos. De qualquer forma, a equipe que compõe o Comitê de Negócios da empresa não se 

descuida da revisão da adequação de seus recursos internos aos desafios proporcionados pelo 

ambiente:       

Cada revisão a gente tem que ter um foco, você tem que ter um foco, uma revisão 
você envolve muita gente então tem que ter um foco, então você tem que ver [...] 
algo novo, digamos, para ser aprofundado, [...] tem que aliar a teoria à prática. Então 
a gente não vê como [...] como todo ano você fazer matriz SWOT, algumas coisas 
não, por exemplo, as competências, forças e fraquezas da sua empresa não, não 
mudam de um ano para outro (E_01).  

[...] a gente não descarta, por exemplo, em dois mil e quatro a gente fez (a análise 
SWOT) (E_01). 
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Em âmbito interno, a análise estabelecida no processo de planejamento estratégico é 

direcionada a alguns focos específicos. Os depoimentos dos entrevistados são ilustrativos da 

focalização de temas como recursos humanos ou outros recursos necessários ao crescimento 

pretendido. De acordo com eles,  

[...] todo ano a gente foca no que a gente chama de alguns temas estratégicos então 
como é que a gente faz isso? Como resultado dessas entrevistas dos administradores 
a gente prioriza alguns temas que a gente procura não passar de três, mas esse ano, 
por exemplo, foram quatro e para cada um desses temas se faz um grupo tarefa. [...] 
esse ano, por exemplo, foram elencados quatro, foram recursos humanos, foi o 
modelo de crescimento da companhia, [...] de repente você tem alguns sinais de que 
você está, tem alguns pontos de stress ou gargalos que você tem que parar para 
pensar, para ver se realmente você não tem que alterar os meios que estão dando 
suporte ao crescimento daquele segmento de negocio. O outro ponto foi a questão de 
energias renováveis, principalmente biocombustíveis que também a Petrobras 
aprofundou essa questão e foi como resultado a estratégia da empresa passou a dar 
uma maior visibilidade a esse segmento, então foi no decorrer da história. E por 
ultimo foi a questão do gás natural ai, em parte pela, pela crise da Bolívia, enfim 
(E_01). 

Na análise interna, também se atribui importância aos recursos financeiros 

demandados, em especial quanto à fonte em que eles serão obtidos: 

[...] o problema de uma empresa localizada em um mercado emergente hoje, é 
realmente o movimento de fundos, movimento de recursos e a atratividade que esse 
mercado emergente traz aos investidores. Então a Petrobras como a maior empresa 
do Brasil, tem dificuldades de conseguir se financiar cem por cento no mercado 
doméstico, a poupança doméstica. Então, a Petrobras é obrigada a ter, por esse nível 
de investimentos, a recorrer ao mercado internacional para financiar as suas 
atividades, [...] a gente tem uma preocupação muito grande em garantir, em montar 
uma estratégia que garanta a Petrobras os recursos suficientes para ela cumprir com 
o seu planejamento estratégico  (E_03). 

 

A análise interna, contudo, não se restringe a eventos periódicos em que ocorre a 

revisão do plano estratégico. Ela representa uma preocupação constante, ao menos em 

algumas áreas:  

[...] mensalmente dando o feed-back de como as coisas estão materializando aqui na 
refinaria a partir dos indicadores, então eu estou constantemente me comparando a 
ele e fazendo projeções. Então, quando eu comparo e faço projeção para o fim do 
ano, eu estou de alguma forma retroalimentando né, estou dando feed-back daquilo 
que foi planejado. [...] daí a nossa contribuição [...] a gente tem ali ampla liberdade 
de opinar, [...] Se é mão de obra própria, pessoal contratado [...] Essas reuniões de 
análise crítica que nós fazemos mensalmente, [...] ela tem tópicos que ela é ordenada 
para que você passe por todo esse tipo de análise, né, e seja realmente uma reunião 
onde você, depois, o resultado dela é um feed-back para o meu executivo para que 
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eu esteja constantemente alimentado de como que as coisas estão acontecendo aqui 
(E_16).  

A reflexão sobre as tendências identificadas na análise externa e suas implicações, 

provocando a necessidade de verificar se internamente a empresa se encontra devidamente 

estruturada para enfrentar os desafios proporcionados pelas mudanças ambientais representa 

oportunidade para que se aprenda. Esse é o objeto central do próximo tópico.   

 

A3) Aprendizagem na análise externa e interna: 

 

Há, dentre os depoimentos dos entrevistados, uma consciência para a aprendizagem 

que decorre do processo de planejamento estratégico. Inicialmente, pode-se constatar que os 

entrevistados enxergam o processo como uma oportunidade para que pessoas de diferentes 

especialidades na empresa a compreendam e desenvolvem uma visão sistêmica, o que pode 

ser ilustrado com afirmações como: 

[...] você começa a ter uma visão geral da companhia grande, você começa a 
entender a companhia, isso é importante dentro do seu processo decisório da área 
que você é responsável (E_03). 

[...] na questão do aprendizado na organização é fundamental processo de 
desdobramento para que a gente possa envolver nesse aprendizado pessoas que tem 
um nível de participação diferente e se põe em discussão (E_13). 

[...] o que mais a gente aprende é fazer, realmente, uma abstração daquilo que é 
muito concreto, que você está vivendo num curto espaço de tempo, sabe? Você 
começa a projetar mais adiante as possibilidades. (E_16). 

Observe-se, também, a consciência para a importância do compartilhamento do 

conhecimento aprendido pelos indivíduos com seus pares e a organização, como um todo: 

As pessoas começam a perceber a empresa de uma forma integrada, ou seja, 
começam a perceber também o ambiente no qual ela está inserida [...]; quem 
participa desse processo tem como subproduto um ganho de conhecimento da 
organização e também do contexto em que ela vive (E_02. 

Como gerente, que participa do processo é fundamental o aprendizado em função do 
quê? De que nós conseguimos ver claramente qual é o rumo que a empresa está, 
para onde que nós temos que dividir as nossas ações do dia a dia, ou seja, o norte é 
esse, qual é a estratégia? (E_11). 

[...] é fundamental que esse processo de alguma forma ele seja utilizado como 
mobilizador da companhia [...] se as pessoas individualmente e depois como 
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organização não aprendem com esse processo e não se mobilizam você não vai 
conseguir implementar nada do que foi formulado (E_13). 

Também se evidencia, nas afirmações dos entrevistados, o reconhecimento de que o 

processo de planejamento estratégico e, em especial, a necessidade de identificar e interpretar 

as mudanças do ambiente, ocasiona uma mudança comportamental decorrente do aprendizado 

de novos fatos que podem influenciar o desempenho da organização. Segundo a perspectiva 

dos gestores entrevistados,  

A Petrobras [...] na década de noventa resolveu estrategicamente se transformar em 
uma empresa multinacional, internacional e ter uma atuação internacional mais forte 
principalmente na América do Sul. O segundo ponto que ela mudou foi em dois mil, 
mais ou menos dez anos depois foi a mudança dela de empresa de petróleo para 
empresa de energia, então ela percebendo todo esse movimento, toda essa questão 
do aquecimento global, da questão de mudança climática, da pressão que vai vir em 
cima dela como está vindo em cima de todas as petroleiras, ela já está migrando para 
um processo de redirecionamento estratégico [...] (E_02). 

a nossa expectativa de futuro que a gente está querendo chegar e com base na 
experiência, [...] vai acumulando uma capacidade critica que não está também preso 
aqui dentro [...]. Esse processo de planejar ele é aberto e interativo, uma área critica 
a outra também (E_05). 

Nós passamos por um processo de aprendizado, de fazer análise, análise de 
tendência, análise de futuro, análise de cenário [...], e criar planos de contingência 
[..]. Agora o governo está [...] fazendo um trabalho que precisa, que é importante em 
cima do álcool. Esse álcool vai me tomar fatia de mercado! (E_16). 

Ao aprender quais elementos são essenciais para que o desempenho da empresa seja 

satisfatório, seus gestores se submetem a um outro tipo de aprendizado, que é o de ver o que 

suas ações podem provocar como conseqüências à sociedade, em geral. Conforme argumenta 

um dos entrevistados, 

[...] eu queimo combustível fóssil, a minha indústria, a minha refinaria, ela é 
intrinsecamente poluidora. Eu diminuo o impacto local, eu trato a água que eu jogo 
para o rio [...]. Se existe uma política - e precisa existir – estratégica mundial para 
poder minimizar isso, de alguma forma eu vou pagar. [...] Então nós estamos 
trabalhando muito forte no sentido de que se um dia a era do petróleo tiver que 
acabar, que não seja por falta de petróleo. [...]. Então eu participo dessa discussão, 
eu participo . O planejamento estratégico me trouxe essa visão (P16).  

Conforme se observa, pelas declarações que revelam a consciência para a presença do 

fenômeno da aprendizagem na análise do ambiente e de prospecção do futuro, existe, no 

processo, um potencial de desenvolvimento de novas concepções que os gestores aplicam no 

processo decisório dos negócios. As entrevistas revelaram que também ocorre a preocupação 
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com a interpretação de como são os atuais modelos mentais desses gestores para, a partir daí, 

iniciar o processo de formulação de estratégias:     

[...] agora em janeiro nós já estamos aqui já iniciando um processo de revisão, como 
é que se faz isso? Quer dizer, a gente procura consultar, entrevistar o primeiro time 
aqui, a diretoria e os conselheiros, o que eles estão, o que está em mente deles? O 
que está inquietando? [...] (E_01]. 

[...] criar expectativa, a visão das diferentes áreas de negócios, fazer uma crítica 
entre o que é possível você viabilizar em termos de colocar na mesa diversos 
interesses e percepções de diversas áreas. [...] É basicamente coordenar uma 
discussão que é a nossa expectativa de futuro que a gente está querendo chegar e 
com base na experiência [...] (E_07). 

[...] você tem uma visão do passado, daquilo que você programou fazer, planejou 
fazer, o que realizou, isso sempre faceando com o cenário atual, é fundamental 
porque o cenário interfere naquilo que você está realizando, mas você pode de 
qualquer forma se programar para fazer frente a esse cenário (E_8). 

Mesmo considerando que essas declarações revelam uma outra face da importância 

dos modelos mentais dos gestores, é possível constatar a influência do exercício de análise 

externa e interna quanto aos rumos que eles pretendem adotar nas decisões que tomarão para a 

condução dos negócios. É opinião corrente entre os gestores participantes: 

Esse para mim que é o eixo de aprendizado, você colocar a companhia em um, 
alterar o ambiente onde a companhia, a organização vive, ela tem que se adaptar a 
uma nova expansão e a impressão, a minha percepção é que ela vem conseguindo 
vencer ou contornar, eu diria até com grande grau de aproveitamento, em termos de 
aquisição de conhecimento de adaptação à realidade muito grande a cada crise [...] 
(E_07). 

[...] esse aprendizado, essa coisa de olhar e aprender, mas também olhar e romper 
com o que a gente fez no passado é uma dinâmica muito rica (E_09). 

Esse planejamento estratégico começou a provocar a gente a pensar assim [...]. Nós 
não tínhamos, por exemplo, visão e missão explicitada no nosso planejamento, na 
nossa política [...]. Então, agora não. Agora você se imagina lá na frente [...] Eu 
lembro do planejamento que eu fui o ano passado, [...] um filme da visão Petrobras 
2030. Como que vai, como serão as refinarias, plataformas, o que que elas vão estar 
fazendo, então aquelas fazendas [...] de energia eólica [...]; nós temos que passar 
pelo metano, [...] como sendo uma fase de transição, você vai deixar os 
combustíveis pesados para trás, partir para os combustíveis mais leves [...]; a 
Petrobras já está trabalhando nisso. Por quê? Por causa disso aqui, estratégia, que 
tem um cenário lá na frente (E_16). 

Mais um aspecto referente à mudança nos modelos mentais dos gestores está no fato 

de que a compreensão das tendências do meio ambiente, embora com natural viés de 

aplicação às decisões de negócios, também envolve novas visões de mundo, proporcionada 
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por reflexões sobre questões políticas, sociais, culturais, tecnológicas ou econômicas. Para os 

gestores participantes da pesquisa,   

[...] crise da Bolívia eu diria que foi um grande aprendizado, quer dizer, para cada 
um desses temas é como se fosse, é um instrumento, ele gera uma analise estratégica 
e depois você quer dizer esse ano, por exemplo, através desse temas nós realizamos 
algumas estratégias, até a própria estratégia corporativa da empresa foi alterada [...] 
(E_01). 

Você tem crise tecnológica, você não encontrava petróleo em terra teve que ir para o 
mar, a crise financeira lá, da alta dos juros em oitenta e dois, a crise política que nós 
vivemos em oitenta e seis. Você tem diferentes, diversas crises que a companhia 
vem sofrendo ao longo da sua história e vem aprendendo com essas crises que a 
empresa vem sofrendo ao longo de sua história [...] (E_07).  

[...] A história do mundo é assim, é cíclico. Uma hora, não me pergunte como, mas 
eu garanto para você, uma hora o preço do petróleo vai cair. Pode ser até porque vai 
virar produto de prateleira que ninguém quer, ninguém quer. Quem quer uma linha 
fixa de telefone, hoje? E você já comprou por 5 mil dólares uma linha (E_16). 

 
Prosseguindo na estrutura proposta no modelo conceitual da pesquisa, entende-se que 

as novas características dos modelos mentais dos gestores resultam da aprendizagem que os 

conduz a formular novas estratégias para a empresa. Esse é o objeto de análise do próximo 

tópico. 

 

4.3.2 Formulação de estratégias e aprendizagem ocorrida nesse processo 

 

A formulação de estratégias na empresa pesquisada segue um processo estruturado em 

que todos os entrevistados estão pessoalmente envolvidos. Por isso, possuem qualificação 

suficiente para desenvolver, a partir de suas observações, não só a visão da importância de sua 

participação no processo como também de quais são os demais indivíduos que efetivamente 

dele participam. Conforme se observa pelas respostas obtidas, os entrevistados indicam 

situações em que as estratégias foram deliberadamente formuladas ou emergiram de áreas 

específicas da organização. Muitos revelam, também, acreditar na presença da aprendizagem 

nesse processo, ilustrando essa crença com situações reais observadas, conforme se descreve a 

seguir, principiando pela descrição do processo de formulação de estratégias na empresa. 
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 B1) Processo de formulação de estratégias 

 

As estratégias da Petrobras nascem nas diversas unidades de negócios da companhia, e 

se disseminam por toda a estrutura corporativa por meio de um processo estruturado em que 

existe um fórum de discussão semanal. O Comitê de Negócios, no qual todas as áreas estão 

representadas, proporciona essa interação. Como todos os entrevistados são membros do 

referido órgão colegiado, ao serem questionados sobre a forma segundo a qual ocorre a 

formulação de estratégias, foram raras as menções aos procedimentos do comitê. Alguns 

descreveram o processo e a estrutura, outros focalizaram aspectos temporais, preferindo 

externar sua visão sobre o caráter cíclico do processo. Além desses diferentes pontos de vista, 

houve os que discorreram sobre as atuais estratégias, explicando o contexto segundo o qual 

elas foram formuladas. 

A formulação de estratégias que a empresa torna explícitas, em seu plano estratégico, é 

canalizada no Comitê de Negócios, composto pelo Presidente, 6 Diretores, 35 Gerentes 

Executivos, além do Diretor Gerente de Estratégia e Desempenho Empresarial (E.D.E.), que é 

o Secretário Executivo do Comitê. O grupo se reúne  semanalmente, às quintas feiras pela 

manhã, antecedendo as reuniões formais semanais da   Diretoria Executiva, que ocorrem no 

período vespertino desse mesmo dia da semana. As reuniões do Comitê funcionam como um 

fórum de discussão de alternativas estratégicas como subsídio a futuras decisões da diretoria 

executiva e do Conselho de Administração que é o colegiado maior da companhia, motivo 

pelo qual pode ser considerado o principal instrumento protocolar da formulação de 

estratégias. Dentre os entrevistados que descrevem o processo e a estrutura segundo os quais 

se desenvolve a formulação de estratégias, podem ser destacados: 

[...] um fórum muito importante para nós é o Comitê de Negócios, [...] um fórum 
que reúne toda diretoria, os seis diretores e o presidente e o gerente executivo de 
cada uma dessas caixinhas [...] o gerente executivo, da estratégia e desempenho, é o 
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secretario executivo desse comitê. [...] esse fórum não é deliberativo, não aprova 
nada, é um fórum de discussão, de costurar futuras decisões da diretoria executiva 
ou conselho de administração que é o colegiado maior da companhia (E_01). 

[...]; nós fazemos uma revisão do nosso plano estratégico [...]. Para se fazer essa 
revisão a gente costuma passar orientações e diretrizes para as unidades de negócios, 
elas seguem regras e orientações [...]. As unidades [...] detectam novas 
oportunidades de projetos [...], isso aqui é apreciado, consolidado e apreciado aqui 
na sede e levado para decisões do comitê de gestão [...] (E_08).  

Você vai, leva, mostra, o conselho diz ”mais para lá, mais para cá”. Então é um 
processo de subidas, idas e vindas para você convergir com a estratégia, é assim que 
faz formulação das nossas estratégias (E_10). 

[...] nós usamos uma estrutura formal, então tem trinta e cinco pessoas que são 
gerentes executivos, tem presidente, seis diretores [...], bota todo mundo na mesma 
sala para discutir e essa soma de visões que melhora muito a visão. (E_14) 

[...] a gente chega para a organização e submete à apreciação do conjunto de 
diretores e dos demais colegas gerentes executivos das outras áreas, tem um evento 
que inclusive vai estar acontecendo agora em Abril, começo de Maio em que a gente 
apresenta para a diretoria uma proposta do que a gente chama de estratégias que não 
é só grandes objetivos (E_15). 

Percebe-se que, embora esteja estruturado de modo que o Comitê de Negócios tenha a 

incumbência de revisar e atualizar as estratégias da empresa em ciclos anuais, seus 

integrantes, através das reuniões semanais, avaliam o desempenho e, eventualmente, revêem 

possíveis estratégias, reformulando-as e adequando-as a novos fatos observados.  Segundo os 

relatos dos entrevistados, 

[...] tudo isso é trabalhado e envolve todo esse pessoal dessas áreas e lógico que esse 
comitê semanalmente, cada etapa desde, por exemplo, desde a monitoração dos 
cenários, estabelecimento de premissas para preço de petróleo, crescimento do nosso 
mercado, como é que vai crescer e tal, tudo isso passa por esse comitê (E_01). 

Anualmente a gente faz esse processo e avalia o futuro da empresa, avalia quem são 
os atores que atuam no nosso mercado, na nossa área e a gente formula e reavalia as 
estratégias que a Petrobras tem (E_02). 

[...] o processo ele é, digamos, começa nesse nível de gestão, do diretor delegando 
aos gerentes executivos, passa por um fórum que nós chamamos aqui de fórum 
estratégico que ocorre a cada, a cada semestre [...], sendo que no ultimo semestre ele 
dá suporte, vamos dizer assim, ao exercício do próximo ano (E_04). 

[...] a construção do nosso objetivo e planos estratégicos ele vem alinhado com a 
corporação[...]. Esse processo [...] tem uma revisão anual [...]; o ciclo é uma coisa 
continua que sai desde as estratégias, vai até a identificação das necessidades de 
treinamento das pessoas para que elas executem aquele determinado plano de ação 
que foi colocado lá na ponta que está em linha com as iniciativas que, agora 
voltando por outro lado os objetivos, as estratégias e assim por diante. (E_05) 

[...] você tem uma discussão permanente, não é só no episódio lá de “fevereiro vai 
ter uma revisão do planejamento estratégico”, não é em fevereiro que a discussão 
ocorre; ela é permanente (E_07). 
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[...] tem um calendário, mas a discussão estratégica é permanente na empresa [...] 
(E_14). 

[...] a gente tende a fazer um processo de revisão estratégica muito com base no 
ultimo que a gente tem. Então, as coisas evoluem em termos de longo prazo, devagar 
(E_15).  

Ainda quanto à descrição da estrutura segundo a qual se formulam as estratégias, há 

alusões ao caráter participativo do processo. Independente de haver um órgão colegiado em 

âmbito corporativo, cada unidade participa da formulação de estratégias de acordo com a 

especificidade de seus negócios. Segundo a perspectiva dos gestores entrevistados, 

[...] esses processos acabam acontecendo aqui dentro das unidades de negócios 
também, [...] o nosso grupo aqui [...] está permanentemente em contato com [...] o 
negócio, avaliando as ameaças e oportunidades que existem aí de negócio [...]; a 
gente tem um processo semelhante ao processo corporativo, ou seja, a gente também 
tem workshops aqui de avaliação de futuro baseado em uma estratégia dado pelo, 
pelo board, está certo? A gente chega aqui e desdobra (E_02) 

Então, esse planejamento é feito e a partir daí todas as áreas de negócios fazem os 
seus desdobramentos alinhados a esses princípios, a essas diretrizes estratégicas 
estabelecidas pela corporação (E_04). 

Depois que nós definimos os cenários focais e validamos esses cenários com a [...] 
alta administração da área [...] nós também começamos a revisitar as nossas 
estratégias para verificar se é necessário uma correção de rota dessas estratégias que 
foram implantadas no ciclo anterior. [...] Isso ai já coordenado pela E.D.E. e uma 
vez aprovado [...] cada gerência sobre a nossa coordenação vai então traçar o seu 
plano de ação para desenvolver os seus trabalhos [...]; em cima disso se trata o plano 
de ação (E_05). 

[...] dentro da unidade, nós temos um evento que ocorre no final do ano que a gente 
chama de focalização do planejamento estratégico, ou seja, estabelecido o plano 
estratégico da empresa, todo um comitê de gestão da [...] (unidade), encabeçados 
pelo gerente geral e todos os gerentes ligados a ele a gente se reúne fora aqui do 
ambiente de trabalho [...]. Eu vejo quais são as minhas metas de produção e ai a 
gente tem desafios às vezes essas metas são metas extremamente desafiadoras e 
dentro da unidade nós geramos iniciativas que visam possibilitar a unidade o 
atingimento que cabe a ela para que o planejamento estratégico se concretize (E_06). 

Sobre as atuais estratégias e o contexto segundo o qual elas vêm sendo elaboradas, há 

afirmações que revelam preocupações específicas, como a de fundamentar as novas 

estratégias formuladas às tendências tecnológicas e às demandas mercadológicas, com uma 

visão mais alinhada com as necessidades de competitividade determinadas pelo novo status 

ambiental. De acordo com os entrevistados,  

[...] nós estávamos agora ontem e anteontem num evento do CENPES sobre a 
focalização da tecnologia na estratégia da Petrobras. [...] vai ser o input do processo 
de elaboração estratégica, [...] estava lá apoiando eles, e apresentando e discutindo 
também com eles a montagem de um mapa estratégico [...], um painel estratégico de 
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acompanhamento [...] daquela vertente estratégica que vai ser considerada no plano 
(E_11). 

[...] esse comitê de tecnologia [...] por conta de um amplo trabalho de 
monitoramento começou a perceber alguns anos atrás uma tendência favorável ao 
crescimento das energias renováveis na matriz energética mundial e pôde capturar 
também informações e começaram a dar conta da iminência da economicidade de 
algumas dessas tecnologias. [...] Então são esses dois papéis, tem um papel de 
implementação, que é a tecnologia como resposta à estratégia da companhia e tem 
outro papel de formulação, que é a tecnologia como inspiração para definição da 
estratégia da companhia (E_13). 

A gente teve uma grande revisão da estratégia da companhia em dois mil e três, dois 
mil e quatro. De dois mil e quatro, dois mil e quinze e nesse processo a (unidade) 
[...]  fez uma avaliação estratégica desde definir cenários a partir de novos cenários 
que a Petrobras tinha mudado em dois mil e tres que teve uma mudança radical nos 
cenários. E nós com base nesses macro cenários fizemos também aqui um trabalho 
desse cenário então e depois montagens de estratégias e planos (E_07). 

[...] o processo de formulação de estratégia passou primeiro por entender que havia 
uma mudança no cenário externo e que havia um grande desafio: Como ser 
competitivo dentro desse novo contexto, nesse novo cenário. Isso levou alguns 
meses de discussão e “está bom, a questão é pensar nesse novo contexto” e também 
entender que é uma mudança em curso na indústria do setor de petróleo, vamos usar 
isso como um fator de alavancagem [...]; a formulação começou assim com varias 
discussões, vários debates, um grupo do topo da organização discutindo, debatendo 
até que se chegou a uma formulação de estratégia para a companhia. Em alguns 
meses e grandes discussões se formulou uma ação estratégica (E_10). 

 

 B2) Participantes do processo de formulação de estratégias 

 

Ao descreverem o processo de formulação de estratégias, os entrevistados também 

indicam quais os atores que dele participam. Foi possível, assim, verificar aspectos referentes 

à participação de indivíduos e também de áreas da empresa na formulação das estratégias. 

De forma geral, as entrevistas apresentam menções sobre a importância de  

determinadas categorias de indivíduos que integram a organização para o êxito na formulação 

de estratégias, em especial aqueles que participam do Comitê de Negócios como responsáveis 

por áreas específicas de negócios da empresa. Destaque-se, também, a característica 

dominante da formação técnica do atual corpo executivo responsável pela formulação de 

estratégias da empresa. Ele é composto, em sua maioria, por geólogos e engenheiros, como 

decorrência natural de uma organização em que os atuais gestores nela construíram carreiras 
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profissionais, iniciadas há 20 anos ou mais, pela atuação técnica na área de exploração e 

produção de petróleo. Apesar desse predomínio, os entrevistados também mencionam com 

relativa freqüência a contribuição dos economistas ao desenvolvimento do comportamento 

voltado ao exercício do planejamento estratégico. Uma síntese dessas opiniões é encontrada 

em menções como: 

[...] a Petrobras tem essa vantagem porque ela tem um grupo técnico muito forte e 
com muito envolvimento nas questões, então nós tínhamos essa área, nesse 
momento lá no serviço de planejamento um grupo que já tinha, sei lá, quinze, vinte 
anos de Petrobras. Economistas e engenheiros que conheciam a Petrobras a fundo e 
que se estimularam a aprender o processo estratégico e ele deu alguma orientações e 
esse grupo começou a estudar e se especializar em planejamento estratégico [...], 
fazendo curso, indo para o exterior (E_02). 

[...] numa grande empresa de petróleo, você vai encontrar sempre grandes 
estrategistas geólogos, engenheiros, enfim, o exploracionista é também um 
estrategista. Você vai encontrar grandes estrategistas nesse grupo de pessoas, com 
essa formação (E_09). 

[...] tem os, economistas, engenheiros, geólogos que estão ali, usa do conhecimento 
de todos e escolhe, “acho que o melhor caminho é esse”, está bom então a curva de 
preço que nós vamos adotar, nós fomos lá discutimos varias opções e foi decidido 
que é isso, tomou a decisão e nós incorporamos no processo (E_14). 

 

Nas declarações obtidas, note-se, também, uma alusão especial à questão hierárquica 

quando os entrevistados se referiram às categorias de indivíduos que participam e decidem no 

processo de formulação de estratégias, revelando a preocupação com o comprometimento de 

cada um desses indivíduos, não só quanto aos resultados corporativos, mas também quanto à 

importância de sua adesão ao processo em suas respectivas unidades. Também se verifica o 

reconhecimento da necessidade de interação entre os níveis hierárquicos, pois, por mais que a 

formulação de estratégias esteja confiada ao grupo de gestores que integra o Comitê de 

Negócios, são necessários ajustes decorrentes da percepção dos níveis hierárquicos superiores 

da companhia, tais como o Conselho de Administração. Segundo s perspectiva dos 

entrevistados, 

[...] quem formula a estratégia da empresa são os dirigentes da empresa, o que a 
gente [...] chamava de grupo um. Então é um conjunto de dirigentes de alto nível que 
são os dirigentes, é um representante da área de refino, outro é da área de produção, 
é um grupo grande, está certo? Que naquela época a gente chamava de 
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superintendente [...], hoje eles são chamados de gerentes executivos. Se eu te disser 
que estão em uma faixa, sei lá, de uns vinte gerentes executivos (E_02). 

[...] o processo termina com uma deliberação não é nem da diretoria, deliberação da 
estratégia da Petrobrás, do conselho de administração e obviamente proposto pela 
diretoria executiva, mas é um processo de idas e vindas do corpo técnico 
intermediário, formulação não é através, não vem do chão da fábrica, dos níveis lá 
de baixo, vem de níveis intermediários, com essa experiência acumulada dos 
negócios, então ele sobe para discussão, volta numa certa fase para discussão, sobe 
novamente, então é um processo onde depois você fecha tudo isso [...]. Você vai, 
leva, mostra, o conselho diz ”mais para lá, mais para cá”. Então é um processo de 
subidas, idas e vindas para você convergir com a estratégia, é assim que faz 
formulação das nossas estratégias (E_10). 

[...] a diretoria é um momento mais formal de tomada de decisão, [...] a diretoria 
decidiu que o preço do petróleo que vai usar no planejamento do ano que vem é 
quarenta e oito vírgula [...]. (E_14) 

 

A maioria dos entrevistados entende que a formulação de estratégias na Petrobras só se 

viabiliza devido à participação direta de cada área de negócios na idealização de um futuro 

desejado para sua unidade. A área de Estratégia e Desenvolvimento Empresarial é vista como 

um agente catalisador, que instiga e promove o processo, mas quem formula, de fato, as 

estratégias são as diversas áreas de negócios. Destacam a importância da contribuição de cada 

área através dos conhecimentos específicos do mercado em que atua, em especial quanto aos 

competidores diretos e aos processos operacionais característicos.  De acordo com os 

participantes da pesquisa, 

[...] em cada área dessa a gente tem [...] de três a cinco gerentes executivos. Temos 
cinco áreas se você botar ai, são quatro áreas de negócios e mais duas, então são 
umas setenta pessoas, setenta pessoas que são pessoas de alto nível da empresa e que 
a gente tem uma metodologia de discussão [...] que a gente coloca essas pessoas 
permanentemente [...]. Anualmente a gente faz esse processo e avalia o futuro da 
empresa, avalia quem são os atores que atuam no nosso mercado, na nossa área e a 
gente formula e reavalia as estratégias que a Petrobras tem (E_02). 

Ele (o planejamento estratégico) é feito através dos comitês das diversas áreas da 
companhia; tem [...] os comitês estratégicos, os comitês de acompanhamento; [...]  
Existem as divulgações anuais feitas pela diretoria e pela presidência do 
planejamento estratégico e dos investimentos, as visões [...]. E depois ele é 
divulgado tanto para o mercado externo como internamente a cada ano isso é revisto 
pelas diversas áreas (E_04). 

[...] a parte da gente é mais coordenar o, criar expectativa, a visão das diferentes 
áreas de negócios, fazer uma crítica entre o que é possível você viabilizar em termos 
de colocar na mesa diversos interesses e percepções de diversas áreas (E_07). 

[...] a gente na verdade interfaceia com maior complexidade é em relação a 
competidores. Então veja, a gente participa daquela elaboração da estratégia de 
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empresa, mas a estratégia do E&P tem se mantido basicamente essa de crescer 
produção e reserva (E_08). 

[...] estou há dois anos, três,  nesse processo, desenvolvendo formulação e 
implementação de estratégia [...]; o pessoal da estratégia e desempenho nessa 
formulação [...]  instigam, fomentam, estimulam a discussão, mas não são eles que 
formulam e saem para fazer o resultado (E_09). 

 

Alguns entrevistados lembram que a formulação de estratégias não é apenas efetuada 

com base na vontade própria dos gestores. Ao contrário, por mais que almejem  uma 

determinada situação futura, dependem de outros agentes. Dentre esses agentes são citados o 

próprio Governo Federal, principal acionista da empresa, agências reguladoras, parceiros de 

negócios, bancos, investidores. Também se faz referência à capacidade de os fornecedores 

acompanharem o crescimento pretendido ou até mesmo, diante de situações específicas, a 

viabilidade de parcerias com eventuais competidores, em forma de alianças, caracterizando-os 

como participantes da formulação de estratégias: 

Você tem um conjunto de políticas públicas hoje eu diria bastante frágeis, 
incipientes, que às vezes, que você, elas não, elas acabam dificultando a 
implementação de determinadas estratégias [...]. Você pode ter influência na 
orientação da companhia [...] no seu negócio, pode ter influência de interesses para o 
governo, interesse de orientação [...], por exemplo, quando mudam os modelos do 
setor elétrico ele com certeza vai estar buscando sinergia com as suas empresas, com 
as empresas que ele, que ele administra [...] (E_07). 

[...] eu sou só um fornecedor de insumos lá para a área de ABAST que vai 
transformar esse produto, que vai levar ele para o mercado [...]; a atual estratégia do 
E&P é por conseqüência a estratégia bastante simples que é crescer produção e 
reserva, produção de óleo e gás e a reserva que vai no estoque (E_08). 

[...] a própria aprovação dos investimentos para o gasoduto tem uma participação, 
acaba tendo que ter envolvimento em termos de garantias da Fazenda, senão o banco 
não vai financiar. Então negócio de sonho, sem amparo nenhum em uma orientação 
de política pública, mas é uma oportunidade também (E_07). 

[...] posso crescer mais, mas eu tenho que levar em conta as decisões dos meus 
fornecedores. Então, atualmente, isso tem sido um grande “restritor”, vamos dizer 
assim, daquilo que a gente tem como manobra possível dentro da nossa 
estratégia[...] (E_08) 

[...] as agências reguladoras, o Ibama principalmente tem sido outro “restritor” [...];  
licenciamento ambiental, atrasos, cooperações e tudo, e maior rigor também dos 
órgãos reguladores, com uma fiscalização maior [...] (E_08). 

[...]; a inteligência competitiva é hegemônica [...]; tem que combinar com o 
adversário, eu vou comprar o gás dele, temos que combinar com o adversário para a 
gente poder implementar esse tipo de estratégia dentro da companhia [...] (E_09). 
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B3) Estratégias deliberadas 

 

A formulação de estratégias apresenta como resultado a declaração da situação futura 

pretendida pelos gestores. O produto dessa deliberação é o Plano Estratégico, revisado em 

ciclos anuais e acompanhado semanalmente pelo Comitê de Negócios.  

O Plano Estratégico contém a declaração das estratégias a serem implementadas por 

deliberação dos órgãos competetentes conforme estrutura hierárquica da organização, tais 

como: a Diretoria, a Presidência e o Conselho Administrativo, que atuam como agentes de 

integração e coordenação do processo. Esse caráter formal das estratégias deliberadas, 

segundo os entrevistados, favorece a disciplina e a integração da empresa em torno de 

resultados desejados  em âmbito corporativo, de forma a evitar possível favorecimento a 

alguma área em detrimento de outra e o conseqüente prejuízo ao equilíbrio dos resultados 

gerais. Por outro lado, impõe ao corpo de executivos algumas estratégias com as quais eles 

não se identificam, mas aceitam pela imposição deliberativa dos órgãos colegiados.  

Estratégias são deliberadas em função de aspectos relacionados a disponibilidade de 

recursos, prioridades de investimento, visão de futuro, missão, política de desenvolvimento. 

Para os gestores participantes da pesquisa,  

[...] se não houvesse essa unidade maior corporativa que vise o conjunto as 
estratégias nossas da área de refino, ou seja, eu quero vender o mais de gasolina 
possível. [...] Aí o Gás quer vender mais gás, quer entrar no mercado dele. Se não 
houver uma coordenação há uma briga entre, em uma mesma empresa e em um 
mesmo mercado então [...] as partes fazem estratégias visando o seu próprio 
desenvolvimento, agora a corporação tem a obrigação de avaliar o todo e coordenar 
essas iniciativas (E_02). 

[...] a companhia tem uma política de caixa mínimo que é justamente uma política 
[...] quase um seguro, uma cobertura para quando, fechamento, por exemplo, do 
mercado de capitais [...]; caso o mercado feche, eu pelo menos consigo pagar o 
serviço da divida (E_03). 

[...] vamos enfatizar aqueles negócios que nós estamos, podemos decidir por um 
desinvestimento ou aqueles que nós devemos investir mais ou em outro negócio  que 
não está sendo vislumbrado, mas que está com uma tendência a participar ou a ter 
uma representatividade muito boa no nosso portfólio [...];  vem apresentado de cima 
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para baixo na organização e volta para depois ser consolidado e apresentar 
novamente ao diretor que referenda com a diretoria da companhia (E_04). 

A estratégia é traduzida em iniciativa e iniciativas são implementadas pelas áreas 
afins, né, de produção, se eu vou fazer um determinado tipo de investimento essas 
atribuições são distribuídas pela companhia e são identificados indicadores de 
acompanhamento (E_07). 

O processo de formulação estratégica da Petrobras é muito top down, é muito do 
topo da cadeia de gestão para baixo, [...]; todos esses grandes movimentos de 
reposicionamento, de redirecionamento vêm de uma visão de cima, não nascem do 
corpo, da base da companhia, elas vêm da linha de que a Petrobras é auto-
suficiência, não, é mercado, não, agora é energia, e isso se desdobra... (E_09) 

[...] é assim que faz formulação das nossas estratégias [...]; o processo termina com 
uma deliberação não é nem da diretoria, deliberação da estratégia da Petrobrás, do 
conselho de administração e obviamente proposto pela diretoria executiva, mas é um 
processo de idas e vindas do corpo técnico intermediário, formulação não [...] vem 
do chão da fábrica, dos níveis lá de baixo, vem de níveis intermediários, com essa 
experiência acumulada dos negócios, então ele sobe para discussão, volta numa certa 
fase para discussão, sobe novamente, então é um processo onde depois você fecha 
tudo isso (E_10). 

[...] a partir do instante em que isso é aprovado em que a diretoria da o OK, ai a 
gente passa para uma etapa de quantificação e até um sub detalhamento de cada 
grande objetivo daqueles, de cada grande estratégia daquelas[...]; tem algumas 
críticas, na verdade [...] não são metas desafiadoras, [...] são na verdade frutos do 
processo de consolidação do orçamento (E_15). 

 

 B4) Estratégias emergentes 

 

O caráter estruturado do processo em que as estratégias formuladas são deliberadas 

confere a visão integrada na gestão da empresa. A participação dos indivíduos que integram a 

organização na formulação de estratégias, contudo, não se restringe a atender apenas a  

interesses predeterminados em instância hierarquicamente superior.  

Motivados pela disseminação da cultura do planejamento estratégico e designados, 

devido às necessidades de momento, para conduzir um processo de implementação dessa 

cultura na organização, seus atuais gerentes foram submetidos à formação acadêmica e 

incentivados a participar com suas sugestões na formulação das estratégias da empresa.  

Apesar de seguirem as diretrizes emanadas dos órgãos colegiados, expressas por meio 

das  deliberações constantes do Plano Estratégico, esses colaboradores desdobram tais 

estratégias para suas respectivas áreas, o que resulta em propostas de mudança e em 
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adaptações das estratégias inicialmente deliberadas, que podem dar lugar a outras que 

emergem naturalmente em suas áreas. Também é comum, segundo os entrevistados, que cada 

área alimente o processo de formulação de estratégias com propostas específicas para seus 

respectivos negócios, com base na própria observação dos executivos que ali atuam, às vezes 

alimentadas pela própria força de trabalho ou por imposições de mudanças no ambiente.  

As estratégias emergentes, quer sejam as que representam novas idéias, quer reflitam 

necessidades de adaptação das estratégias deliberadas, são submetidas aos órgãos colegiados 

deliberativos para novo processo de aprovação, mas, de acordo com os entrevistados, isso 

possibilita que as estratégias formuladas sejam realistas e passíveis de efetivação.  Na opinião 

dos entrevistados, 

[...] o processo [...] começa nesse nível de gestão, do diretor delegando aos gerentes 
executivos, passa por um fórum que nós chamamos aqui de fórum estratégico [...]; 
são discutidas essas iniciativas e os objetivos e ele toma a percepção dos nossos, 
digamos, dos nossos participantes do negócio [...]. Então vem nessa seqüência, vem 
apresentado de cima para baixo na organização e volta para depois ser consolidado e 
apresentar novamente ao diretor que referenda com a diretoria da companhia (E_04).  

[...] a gente procura sempre fazer com que a cadeia gerencial chegue até a força de 
trabalho, a linha de frente. Isso é importante, até porque essa percepção é claro que 
ela não é uma percepção que vá virar algo estratégico de fato, mas ela ajuda sem 
dúvida nenhuma na formulação da estratégia da empresa. Ela traz visões que às 
vezes, [...] numa empresa desse tamanho, estão distantes da direção da empresa até 
você chegar nessa fase de execução (E_06). 

[...] o que nós temos também como característica da Petrobras principalmente nos 
anos recentes é que a companhia é aberta a novas idéias, e  novas idéias podem vir 
de velhos e de novos,  Mas os novos trazem uma contribuição nova que é, bom, o 
mundo não é mais como era quando foi criada a Petrobras (E_14). 

[...] tem uma primeira etapa em que eu aprovo as minhas estratégias, [...] O primeiro 
passo disso é aprovar junto ao restante da companhia, particularmente, na verdade 
no centro das decisões, lógico, dos diretores, a aprovação desse conceito, que eu vou 
expandir as minhas atividades para o Oriente Médio ou que eu vou trabalhar para me 
tornar líder na América latina, ou que eu vou buscar projetos de gás visando [...] 
inclusive o mercado brasileiro, já que nós temos poucas reservas de gás no Brasil 
(E_15). 

 

 B5) Aprendizagem na formulação de estratégias 

 

As respostas obtidas quando se perguntou sobre aprendizagem na formulação de 

estratégias remetem, de forma geral, à visão que os entrevistados possuem de seu próprio 
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aprendizado, como indivíduos, em especial no que se refere ao desenvolvimento de uma visão 

integrada dos negócios da empresa. Na opinião dos entrevistados, 

As pessoas começam a perceber a empresa de uma forma integrada, ou seja, 
começam a perceber também o ambiente no qual ela está inserida, ela começa a 
entender quem são os atores que estão trabalhando. É um ganho imenso, um 
aprendizado imenso no planejamento estratégico, quer dizer, quem participa desse 
processo tem como subproduto um ganho de conhecimento da organização e 
também do contexto em que ela vive. [...] todas as pessoas que participam ganham 
muito nesse processo, como aprendizado (E_02). 

[...] acrescenta muito porque você começa a ter uma visão geral da companhia [...], 
isso é importante dentro do seu processo decisório da área que você é responsável. E 
a Petrobras por ser uma empresa integrada essa necessidade é crucial (E_03). 

[...] na formulação da estratégia [...], você aprende mais sobre a corporação. 
Independentemente de você fazer um plano, você mergulhar algumas semanas com 
os principais executivos discutindo cada negócio [...]; o grande aprendizado é na 
visão espacial, é como você ver a corporação de uma maneira mais ampla, integrada, 
entender os diversos negócios (E_10). 

Eu acho que aprende a conhecer melhor a companhia, cada processo desse a gente 
vê mais um aspecto da organização que ela é muito grande, muito complexa então é 
impossível uma pessoa ter domínio sobre tudo o que acontece, não existe. Cada vez 
que a gente tem um olhar sobre isso a gente faz aprendendo mais coisas e 
aprendendo mais coisas vai trazendo, aportando para estratégias um refinamento e 
um olhar um pouco diferenciado, mas complexo também (E_12). 

[...] na formulação é como se você tivesse a chance de colocar em cheque o que você 
enxerga como melhor caminho frente às alternativas que são formuladas pelas outras 
pessoas que fazem parte do comitê. [...]. Então um processo de aprendizado muito 
rico, talvez sejam as dinâmicas que a companhia promove, os diversos comitês que a 
gente tem chance de participar, aquele que enriqueça mais a bagagem do executivo, 
você sai de lá levando muito mais informação na bagagem do que aquilo que você 
leva quando entra nessa dinâmica (E13). 

[...] você aprende primeiro a conhecer um pouco mais da empresa porque a empresa 
é tão grande, tão diversificada que você não consegue acompanhar tudo o que está 
sendo feito, então quando se formula uma estratégia ai você faz a pergunta “por que 
isso?”[...] Então, para os outros aquilo ali no momento da formulação da estratégia 
tem o aprendizado do entender outras questões que não estão no dia a dia dele (E14). 

 

Além dessa visão, foi possível constatar também a menção de fatos que levaram a 

organização a aprender, mediante experiências de gestão. Foram citadas situações em que 

após um período de turbulência, crise, ou simplesmente de mudança nas características do 

ambiente de negócios, a empresa experimentou ganhos de conhecimento que a ajudaram a se 

desenvolver. Um desses fatos é a própria criação e o desenvolvimento do atual processo de 

planejamento estratégico utilizado. De acordo com os gestores participantes da pesquisa, 

[...] de repente você tem [...] que parar para pensar, para ver se realmente você não 
tem que alterar os meios que estão dando suporte ao crescimento daquele segmento 
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de negócio [...]; em parte pela crise da Bolívia[...] foi um grande aprendizado [...]; 
até a própria estratégia corporativa da empresa foi alterada (E_01). 

[...] a nossa atividade é global [...]; foi uma descoberta de que existiam outras áreas 
importantes que se encaixavam bem dentro do expertise da Petrobras, [...]; e que 
podiam criar também a capacidade de produção internacional da Petrobras, [...]; 
houve uma mudança de estratégia para outras áreas, então foi uma processo de 
aprendizado (E_03). 

[...] eu associo o aprendizado que a companhia vem sofrendo, é fruto mais da, de 
uma, da sua modernização de ter, estar se internacionalizando, que aí é fruto de 
estratégia. [...] Se eu torno mais internacionalizada eu tenho que aprender agora 
também como me comportar com esses novos interlocutores (E_07) 

[...] esse aprendizado, esse conhecimento na verdade ele fica muito na cabeça das 
pessoas e influencia as próximas tomadas de decisão [...]; toda vez que nós 
construímos todo esse ciclo aqui, varias propostas consolidadas decidir o que fazer 
[...] fazemos ai uma rodada de lições aprendidas com as unidades, no sentido de 
melhorar o processo [...]; e tem aqui um direcionamento, por exemplo, talvez de ir 
para novas fronteiras [...] e isso aqui não deu certo, mas [...]; eu posso ir buscar uma 
outra coisa em uma outra área que, por exemplo, teve sucesso (E_08). 

[...] eu acho que fortalece na corporação é o conhecimento sobre a própria 
corporação dos executivos, das pessoas que participam da discussão e da 
informação, esse é o grande aprendizado (E_10). 

 

 

4.3.3 Implementação de estratégias e aprendizagem ocorrida nesse processo 

  

 Na condição de gestores, os entrevistados não apenas participam da formulação de 

estratégias na empresa pesquisada como também são responsáveis pela implementação das 

estratégias em suas de áreas e unidades de negócios. As respostas obtidas revelam a visão dos 

entrevistados sobre o processo de implementação de estratégias, agentes que favorecem ou 

dificultam essa implementação e situações em que se observa a presença da aprendizagem no 

processo: 

 

 C1) Processo de implementação de estratégias 

 

 Quando se perguntou sobre o processo de implementação de estratégias, constatou-se 

uma convergência para a interpretação de que ele é, atualmente, lastreado na metodologia do 

 



168 

Balanced Scorecard (B.S.C.). Praticamente todos os entrevistados vêm, nesse instrumento, o 

principal meio de fazer com que as estratégias deliberadas se transformem em ações efetivas.  

 Apesar da convergência em relação à importância do Balanced Scorecard na 

implementação de estratégias, há, dentre os entrevistados, quem veja esse instrumento como 

um meio complementar a outras ações importantes à implementação de estratégias, tais como: 

a habilidade das equipes gestoras de cada área específica, a comunicação das estratégias e o 

monitoramento de sua implementação, bem como a viabilidade das metas estabelecidas. 

Outro elemento importante é a conscientização de pessoas e entidades diretamente envolvidas 

na efetivação das estratégias. Dentre elas, além do corpo de gestores das diversas áreas de 

negócios, figuram também agentes externos, a saber: investidores, acionistas, fornecedores, 

governantes e outros alvos da comunicação das estratégias formuladas, como forma de 

viabilizar sua implementação:   

[...] para cada reunião perto do comitê a gente levava o que estava acontecendo, 
projeto pronto, resultados, mas não o acompanhamento sistemático de cada um dos 
projetos da carteira [...]; se a gente percebe que a falha é na comunicação então não é 
um problema da estratégia é um problema da comunicação [...] (E_12). 

[...] a cada ciclo de formulação de estratégia da companhia, é feito um grande evento 
de desdobramento dessa estratégia para toda a força de trabalho. [...] Além disso, 
nos encontros para desenvolvimento de equipe, [...] é mostrado para a equipe o mapa 
da companhia, as estratégias da companhia e o desdobramento dessas estratégias na 
área dos setores internos [...]. E por fim, tem a terceira etapa desse ciclo, [...] elas são 
desdobradas em orientações táticas e operacionais [...]. Então, tem todo um ciclo 
formal de divulgação e depois de implementação e depois de acompanhamento da 
implementação da estratégia (E_13). 

[...] a implantação [...] tem duas grandes etapas [...]; a primeira [...], a Petrobras 
comunica ao mercado o seu montante de investimentos para os próximos cinco anos, 
suas metas maiores de produção, os grandes números da companhia [...] o pessoal 
faz um road show aí, junto à Europa, Estados unidos mostrando para investidores 
estrangeiros daquela comunidade internacional [...]. Aí a gente começa a etapa de 
desdobramento interno [...]; a gente desdobra naquilo que é específico da área [...];  
na apresentação que o próprio presidente faz é omitido [...]. Porque é muito detalhe 
para o nível que ele está fazendo, então a gente aumenta o detalhamento da 
informação que ele está passando para trabalho interno e para as nossas unidades no 
exterior (E_15). 

 

 Alguns dos entrevistados descreveram, em detalhes, particularidades das políticas 

adotadas em suas respectivas áreas como forma de fortalecer o processo de implementação 

das estratégias formuladas. Em uma das entrevistas foram mencionadas as políticas de 
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cobrança por resultados e também de premiação aos funcionários pelo cumprimento de metas 

estabelecidas no mapa estratégico. De acordo com um dos entrevistados, 

[...] nós estamos fazendo isso em um sistema vinculado de gestão de desempenho, 
de avaliação de desempenho de cada funcionário, de cada gerente [...]; as estratégias 
são definidas na corporação [...]. Mas depois que ela é definida ela é desdobrada nas 
suas áreas de negócios, [...] e alem de se desdobrar aqui dentro, depois que o sistema 
está montado existe um sistema de avaliação de desempenho de cada gerente e de 
cada funcionário. Os gerentes são avaliados aqui dentro esse ano vai ser a primeira 
vez que nós vamos fazer isso, eles serão avaliados em função da implementação das 
estratégias que foram designadas para eles [...]; cada gerência executiva desdobra as 
suas gerências, cada gerência desdobra nos seus subconjuntos [...]. Então o sistema 
[...] vai facilitar muito o processo de implementação estratégico porque ele tem uma 
vinculação com a avaliação de desempenho do empregado (E_02). 
 

 Em outras áreas de negócios, optou-se por constituir comitês de acompanhamento da 

implementação das estratégias e instituir responsáveis pelo monitoramento do processo 

através de painéis denominados Painéis de Controle de Desempenho Estratégico: 

Ele (o acompanhamento) é feito através dos comitês das diversas áreas da 
companhia tem esses comitês, os comitês estratégicos, os comitês de 
acompanhamento [...]; temos dois comitês que são dessa freqüência, o comitê 
estratégico e o comitê tático. O tático é aquela visão anual e o estratégico transcende 
a isso [...] (E_04). 

[...] um sistema de controle de gestão que é um painel de controle e neste painel de 
controle essas ações elas vão sendo acompanhadas mês a mês, vai sendo 
acompanhada a realização dessas ações. Eu tenho a minha equipe e [...] as pessoas 
que [...] são designadas, não está na estrutura, mas é designada [...]; então a gente 
monta esse plano de ação que é submetido ao comitê de planejamento, aos gerentes 
imediatos e assim por diante. (E_05) 

[...] você tem um grande objetivo e depois dentro das unidades, por exemplo, essa 
unidade que você está aqui visitando e que eu sou atualmente o gerente geral ela 
participa da execução de toda a nossa tática para implementar aquela estratégia [...]. 
Eu vejo quais são as minhas metas de produção e ai a gente tem desafios às vezes 
essas metas são metas extremamente desafiadoras e dentro da unidade nós geramos 
iniciativas que visam possibilitar a unidade o atingimento que cabe a ela para que o 
planejamento estratégico se concretize. [...] Então tudo o que a unidade pretende 
atingir, as metas que ela tem, os desafios que cada um tem inclusive desdobrada 
nível até de gerencias setoriais. (E_06) 

O que é o painel de desempenho estratégico na nossa visão administrativa? [...] São 
os objetivos estratégicos, gerados à luz da estratégia, da missão, da visão da 
estratégia corporativa, a gente traduz aquilo tudo em linguagem simples, monta-se 
um mapa estratégico, objetivo e estratégico e o mapa com relações de causa e efeito 
com perspectivas do BSC. Nós temos para cada objetivo estratégico um ou mais 
indicadores, metas e as iniciativas estratégicas que são os projetos que vão alavancar 
o atingimento das metas (E_11). 

 

 Enfim, os entrevistados descrevem o processo de implementação de estratégias sob 

diversas óticas específicas. A maioria delas traz, além da simples descrição do processo, 
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observações sobre características que facilitam ou dificultam a implementação de estratégias. 

Essas observações mereceram maior detalhamento, nos tópicos seguintes. 

 

 C2) Facilitadores da implementação de estratégias 

  

 Dentre as formas de facilitar a implementação das estratégias destacadas pelos 

entrevistados figuram elementos como: o comprometimento, a qualificação e a experiência 

dos gestores envolvidos no processo. Segundo se verifica nas entrevistas, a menção desses 

elementos surge com alusão à importância da capacidade de liderança e da habilidade dos 

gestores, qualidades que atualmente são favorecidas por seu longo período de experiência na 

empresa: 

[...] a Petrobras tem essa vantagem porque ela tem um grupo técnico muito forte e 
com muito envolvimento nas questões, [...]. Economistas e engenheiros que 
conheciam a Petrobras a fundo e que se estimularam a aprender o processo 
estratégico [...] (E_02). 

Tem uma pessoa, tem o facilitador de cada área, então eu convoco as pessoas, 
converso com as pessoas, faço a metodologia de como isso deve ser feito e isso é 
desenvolvido com cada área e eu tenho aqui a minha equipe que é de dez pessoas, 
designo uma ou duas pessoas para que se de o apoio e esse plano de ação é 
desenvolvido em linha de acordo com, com as estratégias, os objetivos, as 
iniciativas. Eu não posso fazer isso para todas as áreas até porque quem conhece de 
fato o negócio e como vai se desenvolver o plano de ação são as gerências, a nossa 
gerência de, das várias gerências executivas que nós temos aqui  (E_05). 

[...] a performance dessa implantação é medida por um termo de compromisso que 
é... Depende dos gerentes gerais de cada unidade de negócio e o gerente executivo 
aqui. O que é termo de compromisso? Tem vários indicadores, esses dois 
naturalmente do BSC que é mensalmente monitorado, avaliado e no final do ano tem 
uma avaliação. Então em relação à performance entre o que foi aprovado para ser 
implantado, existe um monitoramento isso ai é algo que roda em alguns anos[...] 
(E_08). 

E o que eu acho que fortalece na corporação é o conhecimento sobre a própria 
corporação dos executivos, das pessoas que participam da discussão e da informação 
[...] (E_10). 

A própria experiência, a própria continuidade vai mostrando, as pessoas colocam no 
primeiro ano as coisas de uma maneira que as outras se ofendem ou no mínimo 
estranham. Já numa segunda vez ela já tenta fazer numa abordagem melhor, e as 
coisas vão se flexibilizando e vão se ajustando. Eu acho que a continuidade é 
importante (E_16).    
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 Também se destacam, nas entrevistas, as menções a respeito da participação e 

consciência das pessoas envolvidas nas estratégias que se pretende implementar como meios 

facilitadores dessa implementação. Segundo os entrevistados, 

[...] o BSC hoje é uma ferramenta conhecida pela [...] grande maioria dos 
empregados, [...]. Então esse exercício ele é, ele é feito de uma maneira informal 
porque não é obrigado, não é dito assim “você tem que fazer isso”. Não é um 
movimento de cima para baixo, digamos, é um movimento hoje internalizado na 
companhia [...]  (E_04). 

[...] a gente monta esse plano de ação que é submetido ao comitê de planejamento, 
aos gerentes imediatos e assim por diante (E-05). 

Eu acho que o agente facilitador é que eu sinto que com o passar do tempo à medida 
que a gente vai chegando, marcha agora para o presente, a administração e a 
gerência da empresa está ficando cada vez mais participativa, eu acho que a gente 
procura, tem procurado, tem obtido sucesso em fazer com que os processos 
decisórios cada vez mais sejam participativos, isso para mim é um agente facilitador.  
(E_06). 

Quem participou, elaborou, discutiu, tem ele na cabeça, sabe qual a estratégia da 
companhia, sabe por que ela vai para lá, sabe por que ela não vai para cá. É diferente 
de alguém que depois vai sendo informado de qual é a estratégia, é informado, não 
entende por quê. [...] O elemento facilitador é se você tiver num processo como esse 
uma atitude de profunda abertura, onde as pessoas de fato sejam incentivadas, se 
sintam confortáveis para dar as suas opiniões, divergir [...] (E_10). 

  

 Complementando essa visão a respeito da facilitação proporcionada pela participação 

e conscientização das pessoas evolvidas nas estratégias a serem implementadas, os 

entrevistados reportaram-se com bastante freqüência à necessidade de se propiciar aos 

gestores informação sobre os objetivos e monitoramento constante para controle da 

efetividade das ações desenvolvidas. De acordo com os relatos dos entrevistados, 

[...] nós temos aqui [...] alguns procedimentos que são projetos de valores que têm 
um patamar de investimentos X e eles têm que ser levados anualmente ao Comitê de 
Negócios, à diretoria, para serem acompanhados vendo se aquele resultado era o 
mesmo que estava previsto, se no tempo certo, [...] enfim, isso se implementou nos 
últimos anos [...]; depende de como a estratégia digamos, é divulgada e ela é ou não 
acompanhada, ela pode desvirtuar completamente de onde se queria chegar. Então, 
eu acho que o acompanhamento freqüente da cadeia de gestão ela é fundamental 
para o sucesso. Não é simplesmente divulgar a estratégia, é acompanhar e fazer com 
que ela ocorra conforme foi pensada (E_04). 

[...] você planeja, avalia o futuro e [...] determina a estratégia, agora se não existe 
uma forma de você transformar isso, desdobrar isso em ações efetivas, em projetos e 
se você também não arruma um processo de controle de avaliação, controle [...]; 
você avalia se a estratégia [...] está acontecendo, sei lá, aconteceu cinqüenta por 
cento, aconteceu oitenta por cento ou eu realmente implementei as estratégias [...]; 
nós estamos fazendo aqui agora isso, a gente depois de ficar craque em fazer 
planejamento e transformar esse planejamento em algumas ações [...], o processo 
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agora que nós estamos fazendo é um esforço muito grande em criar um sistema de 
acompanhamento dessas estratégias (E_02). 

[...] um sistema de controle de gestão que é um painel de controle e neste painel de 
controle essas ações elas vão sendo acompanhadas mês a mês, vai sendo 
acompanhada a realização dessas ações (E-05). 

[...] eu tenho indicadores de participação na cadeia de valor, eu tenho valor, 
resultado, volume descoberto, realização orçamentária, vários indicadores e ai isso 
daqui tem um desdobramento depois. Está construído no nível macro e aí eu levo 
para o nível de unidades de negócios, sento com eles e aí traço metas, metas para 
cada um desses indicadores e aí vou conseguir mais que implementação de 
estratégias, gera planejamento mesmo (E_09). 

[...] todo mês é analisado o desempenho da unidade. O pessoal, a gente consolida 
balanço todos os meses, então é apresentado na diretoria da Petrobras um resultado 
da companhia todos os meses e como resultado ai tem as partes, inclusive é 
apresentado cada uma das áreas de negócio (E_15). 

 

 Ainda como complemento à facilitação da implementação de estratégias por meio da 

participação dos envolvidos, surgiram referências à importância da comunicação dessas 

estratégias, quer por meios de divulgação comumente acessados pelos funcionários ou por 

meio de ações de treinamento. Conforme a perspectiva dos gestores, 

A gente também tem um processo de divulgação, ou seja, quando o processo 
estratégico termina ele entra na [...] Petronet, todo mundo tem acesso e a gente tem 
um processo de divulgação interno, ou seja, a gente chama todo corpo, todo o corpo 
de funcionários, põe em salas e [...] o diretor [...] divulga a estratégia da área. Depois 
disso feito, cada gerente executivo pega o seu plano estratégico e vê onde rebate o 
seu plano estratégico [...] nas suas atividades, junta o seu grupo e divulga isso e 
assim isso vai em cascata, vai desdobrando a todo mundo e isso é um, isso já está no 
sangue (E_02). 

A minha preocupação, maior preocupação na hora de eu definir uma estratégia é que 
ela seja lida por todas as pessoas interessadas e que essas pessoas tenham o mesmo 
entendimento da estratégia, isso é um dos erros que se comete muito 
frequentemente, em toda área, em todas as grandes companhias [...];  a nossa grande 
meta é que façamos estratégias e que todo mundo, todas as pessoas leiam a 
estratégia e tenham o mesmo entendimento dessas estratégias (E_05). 

[...] tem uma série de eventos que a gente chama de desenvolvimento de equipe, a 
gente chama as lideranças sempre para ter reuniões, chama os executores [...] 
tentando integrar essa força de trabalho a essa imagem, a essa idéia, levar para eles 
essa idéia que eu estou te dizendo que hoje está... Percola por toda a força de 
trabalho da empresa (E_06). 

[...] para a implementação de estratégias [...] eu tenho treinamento que é constante, 
de capacitação do pessoal, tem o treinamento de capacitação de mão de obra, essa 
mão de obra que está sendo intensivamente utilizada na obra está sendo treinada, 
dentro de padrões Petrobras [...] (E_16). 

 
 Outros meios apontados para que a implementação de estratégias seja facilitada são o 

detalhamento e o desdobramento dessas estratégias em forma de metas, de forma a manter os 
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envolvidos comprometidos com os resultados almejados. Na opinião dos gestores 

entrevistados, 

[...] a gente está desdobrando as estratégias com, com clareza na sua interligação 
com todas as estratégias da empresa, [...]; estamos fazendo isso em um sistema 
vinculado de gestão de desempenho, de avaliação de desempenho de cada 
funcionário, de cada gerente, ou seja, as estratégias são definidas na corporação, a 
gente tem participação nesse processo, troca informação  (E_02). 

A estratégia é traduzida em iniciativa e iniciativas são implementadas pelas áreas 
afins [...]; você desdobrar o que é a estratégia, chegar a um BSC e a partir daí você 
estabelecer objetivos, desdobrar isso em ações, ter monitoramento e ter um 
monitoramento permanente, realmente estar em uma reunião com diretoria bastante 
extensa e usar isso tudo como, acredito esteja sendo feito, mas diferente da área de 
negócios (E_07). 

Nós temos um dos objetivos estratégicos é, eu já estou mais ou menos contando 
como é que isso acaba sendo implantado, isso ai é desdobrado pelas unidades 
através do BSC, ou seja, esse plano que é proposto pelas unidades ele é consolidado, 
analisado, feito um equacionamento principalmente de recursos [...] (E_08). 

[...] com esse mecanismo que a gente tem de desdobramento e depois o feedback, e 
depois no outro ano vem outra vez, aí eu vou no auditório, eu faço uma apresentação 
que é um ritual, mesmo, né, eu faço a apresentação do que nós tínhamos planejado, o 
que nós conseguimos, o que nós estamos planejando para a frente [...] isso vai, de 
alguma forma, contaminando, no bom sentido, todo mundo, [...] e você tem 
compromissos [...] (E_16) 

 

 Por fim, as entrevistas revelam que os participantes vêem como facilitador de 

implementação de estratégias o incentivo que as pessoas recebem para compreender os 

objetivos almejados e também o reconhecimento quando eles são realizados. Conforme os 

depoimentos dos entrevistados, 

[...] quando no final do ano tem uma avaliação de desempenho para efeito de 
promoção de, de algum beneficio que o empregado tenha ele, está na ficha dele ele 
olha e avalia, “eu não implementei as estratégias tais, tais, tais ou então eu fiz 
cinqüenta por cento”. E ai tem uma avaliação[...]; vai facilitar muito o processo de 
implementação estratégico porque ele tem uma vinculação com a avaliação de 
desempenho do empregado (E_02). 

[...] qualquer fórum que for discutido e perguntar para você assim, “diga uma 
característica de um empregado da Petrobras”, vai aparecer de alguma forma a 
palavra “empreendedor” porque nós fomos criados assim, nós fomos criados em 
uma empresa para superar os desafios, nós éramos, executávamos os monopólios em 
nome da união para abastecer o país a qualquer preço, a qualquer custo, o nosso 
DNA é de desafio [...] então o empreendedorismo na Petrobras é muito forte [...] 
(E_04) 

[...] a pessoa que propôs um plano há um ano atrás ela vê o resultado da proposta 
que desce como algo autorizado para a implantação e mais, em tendo feito isso 
implantado, isso interfere no desempenho da produção, ele continua analisando isso, 
adere informações, tinha lá um campo com dez poços e ele propôs fazer mais dois, 
se isso for autorizado chega para ele, ele implanta e esses dois poços vão trazer mais 
informações, vão gerar conhecimento (E_08). 
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Você sabe o que eu acho que facilita muito? Patrocínio, na hora em que o presidente 
[...] descer e conversar com todos os empregados e dizer “olha, isso é importante, 
[...] é isso o que a companhia espera de vocês”, eu acho que isso é um tremendo 
facilitador porque as pessoas percebem que o trabalho delas são importantes. [...]; 
então isso eu acho um tremendo de um facilitador, um catalisador de energia, o 
patrocínio (E_12).  

[...] na minha visão o que mais facilita a implementação de uma estratégia formulada 
é a crença da organização de que aquilo agrega valor. [...] Então para mim, a minha 
experiência indica que o desdobramento da estratégia no plano tático, no plano 
operacional, mobilizando as pessoas, fazendo com que elas se entusiasmem com 
aquilo que está presente na estratégia da companhia, objetivos, metas e adequado 
reconhecimento das pessoas por aquilo que elas fazem, contribuem com a estratégia, 
isso é um fator que facilita muito. (E_13). 

 

 C3) Barreiras à implementação de estratégias 

 

 Assim como identificam aspectos que favorecem a implementação de estratégias, os 

entrevistados também observam o que dificulta essa implementação. É o caso da morosidade 

decorrente do porte e características administrativas da empresa. Devido a eles, o mandato de 

um dirigente pode expirar antes da efetiva implementação de uma estratégia formulada no 

período de sua gestão, o que pode levar a um enfraquecimento do apoio político àquela 

estratégia. Além disso, pela própria condição de ser uma empresa a serviço dos interesses 

políticos do País, a estratégia só é autorizada se recebe a aprovação do Governo Federal. 

Mesmo após a aprovação de uma estratégia formulada, sua implementação pode ser 

abruptamente interrompida em função de uma mudança ocorrida em âmbito político ou 

econômico, conforme declaram os entrevistados: 

[...] mesmo a indústria do petróleo é uma indústria consolidada, antiga; então ela não 
tem grandes mudanças, as mudanças que a gente tem são de médio e longo prazo, 
qualquer coisa que se passa na área. Do ponto de vista prático, ou seja, qualquer 
coisa, uma refinaria se faz em cinco anos, um campo de petróleo que se descubra 
demora cinco anos, dez anos, [...] e mesmo a questão do petróleo é uma questão de 
médio e longo prazo [...] (E_02). 

[...] essa implementação muitas vezes transcende até o [...] mandato de um executivo 
nosso porque na época o que definiu aquilo já não existe, já não está na empresa, 
mudou de área. Então essas coisas são processos que tem que estar muito bem 
definidos [...] (E_04). 

[...] um dificultador [...] é o tamanho da empresa mesmo, essa questão da dimensão 
da empresa. Um outro aspecto [...] é a questão de regime de trabalho então as nossas 
frentes na selva, as nossas frentes off shore, o empregado off shore [...] Então você 
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cria um microcosmo ali que ele fica um pouco isolado do resto do corpo da empresa 
(E_06). 

[...] um menor patrocínio, uma priorização dentro dos programas de governo uma 
vez que os governos podem limitar o orçamento da companhia [...]. É a companhia 
que formula, agora não necessariamente você vai encontrar espaço no [...] ambiente 
de política pública mesmo, ou seja, política energética dentro do país que permite 
você viabilizar aquilo. Você tem um conjunto de políticas públicas hoje eu diria 
bastante frágeis, incipientes, que às vezes [...] acabam dificultando a implementação 
de determinadas estratégias (E_07). 

[...] a estratégia teve que mudar porque a gente não conseguia implementar, os atores 
eram complexos e dependia do Governo, quase tudo no Brasil passa pelos Governos, 
estruturação de setor principalmente (E_14). 

 
 
 Também foi mencionada como barreira à implementação de estratégias a resistência 

de pessoas por variadas razões. Dentre elas foi citado o excesso de conservadorismo e aversão 

ao risco ou  mesmo disputas internas por prioridade de aplicação de recursos. É opinião 

corrente dos gestores participantes:  

 
[...] existem barreiras de resistência porque as pessoas não gostam muito de ser 
controladas então é um fato, ou seja, então quanto mais você cria uma estrutura de 
controle as pessoas tem uma certa resistência de se expor a ela, ao não fazer. [...] A 
resistência é mais cultural (E_02). 

Resistência tem por conta disso porque você tem, é uma discussão permanente, é 
uma disputa por recursos dentro da organização o que eu acho que é natural e salutar 
(E_07). 

Para muita gente aqui dentro, mesmo no nível executivo falavam, “não vai levar a 
nada essa mudança... A gente conhece, a gente domina, o pessoal chega aqui e não 
vai ter competitividade com a gente, não vai mudar absolutamente nada”. Isso desde 
o nível executivo, os níveis mais baixos da organização, mais de execução, do 
movimento sindical, o movimento sindical era absolutamente contra a abertura do 
setor de petróleo no Brasil e, portanto negava (E_10). 

Quando você tem uma crença de que algo não é factível, não é atraente, você vê um 
bloqueio [...] existem as barreiras que são naturais do ser humano e você quando 
começa a perceber que as informações estão indicando sucesso você vai mudando o 
eu paradigma, mas essas barreiras existem, existem em todos os grandes processos 
de mudanças (E_13) 

[...] eu sou um cara assim conservador, eu guardo quase tudo, não jogo fora nada. As 
organizações têm um pouco dessa questão, está bom, não é do jeito que a turma 
quer, mas eu vou guardar aqui porque amanhã, amanhã muda presidente, muda a 
administração, isso também é uma característica de organizações, na Petrobras não é 
diferente (E_14). 

 

 Algumas contingências ambientais, que obrigam a mudança de rumo das estratégias, 

também foram mencionadas como barreiras à efetiva implementação. Segundo os 

entrevistados, 
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Só na implantação você vivencia e aí essas mudanças de rota ocorrem naturalmente 
e existe às vezes, coisas mais fortes como, por exemplo, uma mudança regulatória 
que faz com que realmente você possa até inviabilizar uma nova estratégia da 
companhia [...]. Existem às vezes mudanças em como você vai implementar essa 
entrada, entendeu? Porque às vezes você imaginava seguir por um rumo, por um 
lado e poderia ser de outro (E_03).  

Agora por outro lado existem efeitos externos que podem impactar na implantação 
de uma estratégia e você não atingir o seu objetivo [...]. E é claro que esses efeitos 
vão ser [...] reavaliados, [...] e ver como que a gente vai fazer a correção de rota para 
que você atinja o seu objetivo (E_05). 

Eu vi no período Sarney, a Petrobras enfrentou uma crise política muito forte mudou 
onze presidentes no período de quatro anos e nove em um período de dois, trinta e 
varadas diretores e eu via muitos programas serem postergados [...]; acho que os 
constrangimentos que se levaram as postergações não são, não vem da corporação, 
são externos a ela (E_07). 

[...], a gente tem que se expor a riscos, ser propenso a riscos, mudar de atitude, quer 
dizer, tradicionalmente a empresa era conservadora e de repente ela teve que se 
tornar propensa aos riscos de se colocar em uma situação financeira  muito acima do 
normal, se empenhar para conseguir investidor [...] (E_09). 

[...] existem barreiras associadas as, as possibilidades de concretização dos cenários, 
você formula uma proposição estratégica e rapidamente acontece um evento na área 
do petróleo, isso é crítico, um evento de, uma divisão política que faz recuar, dar um 
passo para trás, essa barreira na verdade acaba aparecendo por conta da leitura do 
que se passa no ambiente externo [...]; o mercado está aquecido mundialmente, você 
tem uma estratégia, na hora de implementar você vai contratar recursos, 
equipamentos, máquinas especiais, estaleiros, canteiros de obra, e esses recursos 
estão disputados, então tem barreiras de diversas naturezas, o que nos leva a rever a 
estratégia que não foi implementada (E_13). 

[...] tem tanta coisa subjetiva que você adota como premissas para estruturar o seu 
plano e a coisa começa a balançar toda, algumas nós realizamos e outras caem, e 
você não vai ter como cumprir com o que você prometeu (E_15). 

 

 
 Nota-se a visão de uma aparente ineficiência na cobrança do gestor incumbido da 

implementação quanto aos resultados alcançados, o que enfraquece a possibilidade de êxito na 

implementação de uma estratégia. Para alguns participantes das entrevistas, 

 
Existem varias razoes, uma das razoes é que [...] o responsável não gerenciou e não 
acompanhou de fato a implementação dessa estratégia, essa é uma razão que você, 
que fica mais por conta do responsável direto por essa estratégia (E_05). 

Prometeu e não cumpriu, ou explica muito bem por que  foi que fez isso ou vai ser 
um “auê”, para tornar a pessoa mais eficiente para fazer aquilo. Acho que isso a 
companhia é falha, mas isso ai não é só em relação a esse assunto, é em termos 
gerais, é uma companhia estatal, tem uma política de segurança. Por outro lado 
também as pessoas acabam se comprometendo muito com a companhia embora de 
uma maneira deficiente, e diante de um espírito mais corporativo. Tem as vantagens 
e desvantagens tanto de um lado como pelo outro, mas eu acho que falta 
conseqüência, eu realmente tendo a achar que se a companhia fosse mais exigente e 
punisse, tentasse punir mais, seria uma companhia muito melhor (E_15). 
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 Mencionou-se, também, a necessidade de participação dos envolvidos com a 

implementação na formulação de estratégias. Segundo alguns dos entrevistados, por vezes, a 

implementação é dificultada devido à falta de compreensão das pessoas incumbidas dessa 

ação, que não participaram da formulação e não compreendem o significado da referida 

estratégia a implementar. De acordo com os entrevistados, 

 
Quando eu penso em estratégia eu estou pensando no médio e longo prazo, mas por 
outro lado eu quero que um dia a pessoa leia aquela estratégia e entenda exatamente 
o que está escrito nessa estratégia. Isso é muito comum nas organizações, que a 
pessoa defina uma estratégia e ai está é na minha opinião uma das razões pelo qual 
as estratégias não são implementadas (E_05). 

Eu acho, eu acho que tem uma barreira, barreira da comunicação, sabe? [...] Para nós 
que trabalhamos há anos nesse processo quando a gente fala, apresenta a estratégia 
ou faz o acompanhamento da estratégia é uma linguagem comum para a gente agora 
você imagina fazer uma projeção de um sujeito que trabalha na torre de perfuração 
no meio do mar. Nós também entre aspas a importância dele na implantação da 
estratégia é uma e de outros níveis é outra, mas é um empregado da Petrobras, a 
mesma pessoa em uma refinaria, no escritório de uma refinaria lá em São Paulo, 
(E_11). 

[...] desagrega, desestrutura, você tem uma pessoa [...] da área de planejamento 
começa a pregar no deserto não vai levar anda, quer dizer, vai cada um para um 
lado, acho que a gente não ter um objetivo comum, não ter um desafio comum isso é 
extremamente desagregador, constrói uma barreira, barreira porque cada um vai 
achar que tem que fazer uma coisa diferente, cada m vai querer ver só o seu pedaço 
enquanto trabalha, a sua rotina e deixa de ver não só no seu conjunto, mas como esse 
conjunto inserido dentro de uma outra coisa maior que é a própria Petrobras (E_12). 

 

C4) Aprendizagem na implementação de estratégias 

 

As respostas à questão sobre a aprendizagem decorrente da participação na 

implementação de estratégias fornecidas pelos entrevistados revelam, de forma geral, que eles 

reconhecem a presença desse fenômeno. Alguns manifestam esse reconhecimento refletindo 

sobre o que aprenderam, como indivíduos, em situações vivenciadas por eles, ao participarem 

da implementação de estratégias. Outros apresentam reflexões quanto às suas observações da 

influência exercida pela necessidade de implementar uma nova estratégia sobre o 
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comportamento da empresa. Há, ainda, os que revelam que tentativas frustradas de 

implementação levaram à constatação de aspectos que deveriam ter sido considerados na 

etapa de formulação da estratégia, conduzindo ao aprendizado de como fazê-lo na próxima 

oportunidade.  

Inicialmente, pode-se notar a menção da experiência adquirida com o processo de 

implementação de estratégias, em especial pelas mudanças de rotinas e pela necessidade de 

envolvimento de pessoas que atuam em determinadas áreas e acabam se envolvendo na 

integração com outras áreas, internas ou externas à empresa: 

Aqui nós aprendemos todos os dias, aprendemos com os acertos, aprendemos com 
os erros [...]; a aprendizagem é continua e é muito interessante isso porque hoje você 
analisa o que você fez no ano passado [...] é um processo extremamente 
participativo que eu faço questão que todas as áreas participem, mas ai você tendo 
uma orientação da alta administração de quais são as suas metas estratégicas, aonde 
você quer seguir e ai você toca o trabalho e é um trabalho interativo (E_05). 

[...] a grande vantagem disso é você conseguir canalizar toda a energia da força de 
trabalho [...]; o empregado off shore [...] passa quatorze dias embarcado e depois tem 
vinte e um dias de folga. Então, para você fazer com que essa força de trabalho 
executante importantíssima se sinta parte da força de trabalho na empresa e participe 
é um grande desafio porque terminada aquela quinzena dele ele vai para casa e se 
desliga um pouco, ele fisicamente está longe dos colegas. Então você cria um micro 
cosmo ali que ele fica um pouco isolado do resto do corpo da empresa, só que é um 
microcosmo muito importante (E_06). 

[...] eu associo o aprendizado que a companhia vem sofrendo, é fruto mais da, de 
uma, da sua modernização de ter, estar se internacionalizando, que aí é fruto de 
estratégia. Eu acho que é o, quando ela altera, né, as suas relações no mercado, ela 
altera essas diferentes identidades [...]. Se eu torno mais internacionalizada eu tenho 
que aprender agora também como me comportar com esses novos interlocutores 
(E_07). 

[...] a experiência que a gente adquire ao longo dos anos [...] é fundamental até 
porque muitas coisas são difíceis de quantificar, por exemplo, capacidade de gestão, 
[...] agora a gente olha para a frente e temos uma performance muito mais acelerada, 
é possível eu pegar e medir realmente esse aumento de capacidade de regulação de 
investimento, o que mudou daqui para cá em termos de capacitação, adequação da 
força de trabalho, a competência para poder fazer isso, então algumas coisas são de 
difícil quantificação eu acho que a experiência pode ajudar bastante (E_08). 

[...] A empresa está formando grandes nomes de pessoas preparadas para 
efetivamente implementar essa estratégia de ferido, a gente está apanhando, está 
errando [...]. Claro que isso, isso é para mim um dos grandes aprendizados, tudo o 
que está acontecendo no exterior [...] tem oxigenado, enriquecido muito a 
companhia (E_09). 
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Tentativas de implementação levam à constatação de aspectos que deveriam ter sido 

considerados na etapa de formulação da estratégia, o que levou ao aprendizado de como fazê-

lo na próxima oportunidade.  

[...] as crises levam ao aprendizado e esse aprendizado [...] leva você a reformular, 
revisar, ajustar a sua estratégia (E_07). 

[...] esse aprendizado, esse conhecimento na verdade ele fica muito na cabeça das 
pessoas e influencia as próximas tomadas de decisão [...]; toda vez que nós 
construímos todo esse ciclo aqui, varias propostas consolidadas decidir o que fazer e 
implementação, fazemos ai uma rodada de lições aprendidas com as unidades, no 
sentido de melhorar o processo. [...] Isso não existe de forma clara, fica mais na 
cabeça das pessoas e acaba influenciando na outra vez (E_08). 

[...] a história da Bolívia é riquíssima de ensinamentos para a companhia, o que a 
gente está crescendo e amadurecendo com essa experiência é até muito mais do que 
o prejuízo que nós temos, que ela está trazendo no curto prazo para a gente [...]; a 
gente aprende mais quando erra. [...]. E a gente voltar para trás, voltar a fazer o 
dever de casa, estudar e isso tem trazido um enorme aprendizado (E_09). 

Em uma estratégia que nós formulamos, [...] nós acabamos perdendo muito, mesmo 
[...]; a estratégia foi equivocada (E_10). 

[...] as pessoas não gostam de retrabalho então tem que voltar para a prancheta e 
redefinir algumas coisas faz uma análise porque não deu certo e vamos acertar outra 
vez [...]; quando formula e a gente passa para a etapa seguinte que é a de 
implementação que a gente sente qual é a facilidade, a dificuldade de implementar 
isso necessariamente remete para uma análise critica da etapa anterior, o quanto tem 
sido positivo ou o quanto aquilo foi mal formulado que está dificultando a 
implementação. Então necessariamente isso é um aprendizado (E_12). 

Na implementação da estratégia, nas negociações com o parceiro tecnológico a 
parceria se mostrou inviável depois de um certo tempo, nós tivemos que reformular 
completamente a estratégia tecnológica e o que levou a uma reformulação da 
estratégia de negócios da companhia. (E_13) 

[...] tivemos que mudar a estratégia [...]; nós dissemos olha, não dá, não estamos 
conseguindo fazer isso [...]; esse é um exemplo claro de estratégia que eu reformulei 
pelo cenário não permitir a implantação, tem vários exemplos (E_14). 

 

Devido à diversidade de formação e de especialização profissional da força de trabalho 

que compõe a estrutura organizacional da empresa, a implementação de estratégias requer 

estabelecimento e acompanhamento de indicadores de desempenho,  comunicação e 

treinamento, o que proporciona aprendizagem e evolução de conhecimento dos colaboradores. 

[...] a gente procura ao máximo levar os treinamentos técnicos e os gerenciais são, 
ao máximo, são dados a bordo. [...] Percola por toda a força de trabalho da empresa 
(E_06). 

A estratégia é traduzida em iniciativa e iniciativas são implementadas pelas áreas 
afins [...] (E_07). 

[...] tenho lições aprendidas de geração de conhecimento, eu posso dizer que 
enquanto o sujeito está implantando isso, como nós estamos com duração média ai 
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de vinte, trinta, tem até quarenta anos, a pessoa que propôs um plano há um ano 
atrás ela vê o resultado da proposta que desce como algo autorizado para a 
implantação [...], ele continua analisando isso, adere informações, tinha lá um campo 
com dez poços e ele propôs fazer mais dois, se isso for autorizado chega para ele, ele 
implanta e esses dois poços vão trazer mais informações, vão gerar conhecimento 
(E_08). 

[...] a gente percebeu que não era nada disso, o objetivo estava mal formulado, ele 
não estava com foco em nada. Então vamos parar, ao invés de mexer, tentar 
encontrar o indicador para esse objetivo vamos ver que objetivo que é esse, de que a 
Petrobras precisa [...] (E_12). 

 
Também deve-se notar que a comunicação das estratégias formuladas, com o desafio 

de sua implementação, proporciona a integração entre áreas distanciadas por variados 

motivos, tais como: localização geográfica, diversificação de negócios e de interesses 

políticos, além de competição interna. Como a empresa possui um grande número de divisões 

e de colaboradores, localizados em pontos geográficos dispersos, o conhecimento da 

estratégia, seus propósitos e respectivos desdobramentos, com atribuição de ações e 

responsabilidade aos diversos participantes auxilia-os a compreender a dinâmica integrada da 

organização.  

[...] o empregado que está aqui que trabalha em terra, que trabalha no escritório ele 
está a toda hora vendo as decisões serem tomadas, participando das reuniões com o 
gerente dele, vê que a opinião dele foi levada em conta. O off shore ele tem uma 
tendência assim de distanciamento porque esse distanciamento existe fisicamente e 
na hora que o cara termina ali aquela quinzena e que ele trabalhou ali direto e vai 
para casa ele se desliga do resto da empresa ele passa um período (E_06). 

[...] por ser empresa do Governo e o Governo ser fracionado, [...] mostra reflexos 
[...] de uma estrutura [...] de Governo, nas organizações de Estado, quer dizer, se um 
Governo é mais ou menos fracionado, as suas organizações [...] refletem esse 
mesmo tipo de fracionamento e os conflitos desse Governo. Então, eu acho que 
nesse ponto a empresa consegue aprender, acho que o aprendizado é mais dessa 
experiência. [...]  (E_07). 

[...] fica fácil para o sujeito saber o que ele vai fazer porque ele tem ali todos os 
projetos que foram aprovados, “você vai implantar esse projeto” e ele implanta. E ai 
a performance dessa implantação é medida por um termo de compromisso [...]. 
Então em relação à performance entre o que foi aprovado para ser implantado, existe 
um monitoramento [...] (E_08). 

[...] eu aprendo demais, primeiro porque hoje eu tenho contato com uma série de 
áreas que eu não imaginava o alcance das minhas decisões [...]. Então, para mim, 
entender isso tudo, compreender melhor o todo me fez aprender muito, mas eu acho 
que é um aprendizado mais formal, do próprio processo de evolução gerencial 
dentro da companhia, não só um aprendizado relacionado à implementação de 
estratégia (E_09). 

[...] cada processo desse a gente vê mais um aspecto da organização que ela é muito 
grande, muito complexa então é impossível uma pessoa ter domínio sobre tudo o 
que acontece, não existe. Cada vez que a gente tem um olhar sobre isso a gente faz 
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aprendendo mais coisas e aprendendo mais coisas vai trazendo, aportando para 
estratégias um refinamento e um olhar um pouco diferenciado, mas complexo 
também (E_12). 

Essa que é a mágica para mim do sucesso de um plano estratégico, eu enquanto 
gerente da minha área, o que eu estou fazendo aqui é um pedacinho da estratégia da 
companhia, o importante é todo mundo se ver tanto é que o desdobramento permite 
isso, o BSC permite a gente fazer isso, todo mundo se vê e ai você começa a 
valorizar que a Petrobras é mais importante do que eu [...] (E_14). 

 

 

4.3.4 Facilitadores e barreiras da aprendizagem 

 

No referencial teórico para a pesquisa, viu-se que existem diversas formas pelas quais 

a aprendizagem se apresenta em uma organização. Durante a realização das entrevistas para 

este estudo, abordou-se a presença da aprendizagem na empresa em termos de sua 

formalidade, bem como de possíveis barreiras ou facilitadores de sua ocorrência. Cada um 

desses enfoques é apresentado em tópicos específicos a seguir.   

 

 D1) Facilitadores da aprendizagem na organização 

 

 Conforme já apresentado, os entrevistados reconhecem a presença da aprendizagem no 

processo de formulação e implementação de estratégias. Além da declaração dessa visão, 

procurou-se obter, nas entrevistas, uma reflexão sobre o que pode ser considerado como uma 

característica que facilita essa aprendizagem. Na interpretação dos entrevistados, existem 

alguns agentes facilitadores. Um deles, é o investimento que a empresa faz na formação 

acadêmica de seus gestores. Conforme declaram os entrevistados,  

Esse grupo acabou [...] fazendo curso, indo para o exterior. Da mesma forma que a 
Petrobras formou o seu grupo técnico de geólogos e engenheiros de petróleo que no 
inicio [...] não existia nenhuma formação [...] na universidade brasileira então o que 
ela fez na década de cinqüenta, sessenta? Ela pegou esse pessoal mandou para o 
exterior, formou eles lá fora, vieram, trouxeram. [...] acho que esse foi o fator de 
sucesso da Petrobras, ela tem um quadro que ela absorve a metodologia e ela 
desenvolve aqui dentro. E foi o que aconteceu, a nossa área de planejamento naquela 
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época com ajuda dessa consultoria desenvolveu o processo [...]. Seguindo algumas 
orientações metodológicas e teóricas, mas ela desenvolveu um processo (E_02). 

A questão do treinamento é uma coisa que ocorre, [...] “para nós chegarmos lá nós 
temos que ver gerentes executivos com visão mais ampla, com a visão mais aberta 
da gestão com isso e isso” (E_10). 

 

 Outro elemento interpretado pelos entrevistados como facilitador da aprendizagem é a 

contratação de consultorias e palestras para que se adquiram novos conhecimentos de gestão. 

[...] fizemos um primeiro processo de planejamento [...] e dissemos para a 
consultoria “olha, você vai fazer o primeiro processo, o segundo a gente vai fazer 
sozinho”. E foi o que aconteceu, nós fizemos o primeiro processo, o segundo nós 
dissemos “olha, muito obrigado a gente já sabe como fazer, vamos especializar essas 
pessoas, vamos. E o segundo a gente vai fazer”(E_02). 

[...] eu sempre procuro trazer pessoas de fora para trabalhar, para falar para nós 
sobre assuntos que possam refletir diretamente nas nossas estratégias e é um 
processo extremamente participativo que eu faço questão que todas as áreas 
participem [...] (E-05). 

[...] Isso foi um trabalho demorado, aconteceu em várias reuniões que nós nos 
reunimos, uns quarenta executivos, em Angra dos Reis, com a direção, com 
consultoria externa, “olha o que é que aconteceu em um país quando abriu, o que 
pode vir acontecer com a Petrobrás" (E_10). 

 
  Também se mencionou a promoção de oportunidades para que as pessoas tenham 

uma visão integral da organização, indo além das particularidades de suas respectivas áreas. 

As pessoas começam a perceber a empresa de uma forma integrada, ou seja, 
começam a perceber também o ambiente no qual ela está inserida, ela começa a 
entender quem são os atores que estão trabalhando. É um ganho imenso, um 
aprendizado imenso no planejamento estratégico, quer dizer, quem participa desse 
processo tem como subproduto um ganho de conhecimento da organização e 
também do contexto em que ela vive. [...] todas as pessoas que participam ganham 
muito nesse processo, como aprendizado (E_02). 

[...] o grande aprendizado nem é uma visão temporal, mas o grande aprendizado é na 
visão espacial, é como você ver a corporação de uma maneira mais ampla, integrada, 
entender os diversos negócios, como os negócios são impactar pelo  cenário, então 
essa aprendizagem, quem participa disso, que discute isso, tem uma visão muito 
mais, digamos assim, lateral do que acontece na corporação, do que quem o tempo 
todo está discutindo só o seu negócio, sabe? Eu acho que o grande aprendizado é 
esse (E_10). 

Eu acho que aprende a conhecer melhor a companhia, cada processo desse a gente 
vê mais um aspecto da organização que ela é muito grande, muito complexa então é 
impossível uma pessoa ter domínio sobre tudo o que acontece, não existe. Cada vez 
que a gente tem um olhar sobre isso a gente faz aprendendo mais coisas e 
aprendendo mais coisas vai trazendo, aportando para estratégias um refinamento e 
um olhar um pouco diferenciado, mas complexo também (E_12). 

 
 Surgiram menções da adoção de meios que facilitem a comunicação, assim  

contribuindo para que as pessoas desenvolvam não somente essa visão integral da 
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organização, mas também enxerguem com clareza os objetivos e monitorem seu desempenho, 

o que permite aprender observando o que está dando certo ou não: 

[...] a gente está desdobrando as estratégias com, com clareza na sua interligação 
com todas as estratégias da empresa [...] em um sistema vinculado de gestão de 
desempenho, de avaliação de desempenho de cada funcionário, de cada gerente, ou 
seja, as estratégias são definidas na corporação, a gente tem participação nesse 
processo, troca informação. (E_02) 

[...] nós convocamos toda a força de trabalho e [...] nosso diretor apresenta as 
estratégias, os objetivos [...], a nossa carteira de projetos, então ir além do que nós 
fazemos por escrito, isso aí é dado por via eletrônica que hoje facilita e muito [...];   
olha aqui o desdobramento do plano estratégico da área, você tem aqui [...] a sua 
estratégia, o seu objetivo, as suas iniciativas, o seu plano de ação e os responsáveis 
(E_05). 

O hardware é todo é esse aí mesmo, e o software é o BSC, mapas, formulação, 
termos de compromisso, habilidades, indicadores, mapeamentos, tipos de lições 
aprendidas, reuniões de análise crítica. O nosso aprendizado é através disso (E_09). 

[...] a gente falava “ah energia renovável é melhor”, mas o que é energia renovável? 
Tem eólica, tem de fontes vegetais. A Petrobras, então se posicionou: Quando falar 
de energia renovável estou fundamentalmente falando de biocombustível, 
biocombústivel é uma coisa que o Brasil é competitivo, tem área, tem solo, tem 
energia para poder fazer isso, já tem ma tradição no álcool, já tem e vamos focar 
nisso aqui como, então é um aperfeiçoamento que vem sendo introduzido na 
companhia, mas em cima de uma base que foi feita dentro dessa competição (E_10). 

Criar uma linguagem acessível [...]; assim, ele vai poder contribuir mais, mas muito 
mais do que ele receber isso aqui, ele receber isso aqui pode contribuir se ele ler pelo 
menos, perceber. Agora outra coisa é ele ter uma cartilha, como a gente dizia quando 
a gente era garoto, uma cartilha com as coisas que ele possa vislumbrar ali qual é a 
contribuição dele (E_11). 

[...] indicadores bastante bons, claros, simples, como tem que ser. Indicadores, 
obtidos a partir de processo que já estão estabelecidos na companhia que são 
gerenciamento de desempenho, então ai eu acho que clareia. Mas por que foi feito 
isso: Porque você não consegue separar o que é conhecimento e o que é ação da 
pessoa porque isso é conjunto (E_12). 

 
 Finalmente, pode-se destacar o papel  dos líderes, citado como um dos agentes que 

facilitam a implementação de estratégias. De acordo com a perspectiva dos entrevistados, 

 
Nesse processo de planejamento, implementação estratégica é preciso pessoas que 
tenham a cabeça aberta para poder entender adequadamente qual é a intenção da 
organização, o movimento que ela vai tomar, o caminho que ela vai tomar e sejam 
lideres, está certo? Para poder se fazer acreditados[...]. Não tem que discutir isso, ou 
seja, se a organização determinou que é aquele caminho vamos ver, se vai dar errado 
a organização toda vai sofrer com isso e vai aprender (E_02). 

[...]; eu falo uma coisa e aí pergunto “o que você entendeu?”[...] a nossa grande meta 
é que façamos estratégias e que todo mundo, todas as pessoas leiam a estratégia e 
tenham o mesmo entendimento dessas estratégias (E_05). 
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 D2) Barreiras à aprendizagem na organização 

 

 O porte da empresa e sua área de atuação trazem características que podem ser 

consideradas, na opinião dos entrevistados, barreiras à realização da aprendizagem. Dentre 

essas características, as mais destacadas nas entrevistas foram a extensão do prazo em que as 

ações se desenvolvem e a dificuldade de comunicação. Em geral, os grandes projetos da 

empresa são de longo prazo e as pessoas estão habituadas a trabalhar com esses horizontes de 

tempo. Segundo alguns entrevistados, isso representa um obstáculo para que a aprendizagem 

se efetive:   

[...] o processo de planejamento estratégico era uma coisa que demorava aí dez anos 
para as pessoas incorporarem, principalmente para uma empresa desse tamanho e ela 
já tinha uma cultura muito segmentada [...] (E_02). 

A tendência é cada vez mais fazer planejamento de, de muito longo prazo, o alcance 
agora é de dois mil e vinte [...]; não é muito simples você mudar de atividades, ações 
da companhia, é tão grande que não é muito simples de você dar redirecionamentos 
muito bruscos (E_07). 

[...] eu acho que tem uma barreira, barreira da comunicação, sabe? Eu vejo o 
seguinte, para nós que trabalhamos há anos nesse processo [...] é uma linguagem 
comum [...]; agora você imagina fazer uma projeção de um sujeito que trabalha na 
torre de perfuração no meio do mar [...] (E_11).  

[...] acho que a gente não ter [...] um desafio comum isso é extremamente 
desagregador, constrói uma barreira, barreira porque cada um vai achar que tem que 
fazer uma coisa diferente, cada um vai querer ver só o seu pedaço enquanto trabalha, 
a sua rotina e deixa de ver não só no seu conjunto, mas como esse conjunto inserido 
dentro de uma outra coisa maior que é a própria Petrobras (E_12). 

  

 Constitui também um obstáculo indicado é a resistência à mudança ou a possíveis 

lições que poderiam ser aprendidas com atos realizados que não foram bem sucedidos: 

[...] o que dificulta a aprendizagem [...] é uma mente fechada [...]. Uma pessoa com 
mente fechada [...] tem dificuldade de mudar [...] E o processo de planejamento, 
processo de implementação de estratégia ou mesmo de formulação estratégica [...] 
exige pessoas com a disposição de mudar [...] (E_02). 

[...] eu acho que a gente não faz análise, não faz, não pega as lições aprendidas 
porque elas vão dizer que a gente precisa destruir, "descriar" algumas coisas e a 
gente não tem bagagem e não tem talvez uma cultura de companhia, de aceitar um 
novo modo de fazer, compreender [...] “descriar”, reduzir, abrir mão de algumas 
coisas, outras empresas também fazem isso, colocam foco e quando eu faço uma 
escolha eu abro mão de alguma coisa,  esse abrir mão é que a gente não tem 
nenhuma experiência na verdade [...](E_09). 
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Para muita gente aqui dentro, mesmo no nível executivo falavam, “não vai levar a 
nada essa mudança... A gente conhece, a gente domina, o pessoal chega aqui e não 
vai ter competitividade com a gente, não vai mudar absolutamente nada”. Isso desde 
o nível executivo, os níveis mais baixos da organização, mais de execução, do 
movimento sindical, o movimento sindical era absolutamente contra a abertura do 
setor de petróleo no Brasil e, portanto negava (E_10). 

[...] existem barreiras que estão associadas aos modelos mentais das pessoas de 
tomar decisões, então se você propõe uma estratégia que foge ao entendimento 
daquilo que é adequado, seguro, enfim, factível por parte de quem decide, eu diria 
que uma barreira também cultural [...] (E_13). 

[...] eu acho que o que mais dificulta o aprendizado [...] são perturbações, que não 
estratégicas, por exemplo, não da companhia, do tipo, é, pessoas que fazem 
excessivamente valer o seu poder. E aí o cara quer primeiro impor a idéia dele, na 
época do planejamento, e segundo, quando as coisas não acontecem, ele quer 
justificar além do razoável aquilo que aconteceu, sempre tirando dele qualquer 
responsabilidade [...] (E_16). 

 

 

 4.4 Discussão dos resultados  

 

 Em seus aspectos gerais, as entrevistas revelam consistência entre a descrição do 

processo de formulação e implementação de estratégias na empresa e a literatura levantada.  

Também se observam pontos de convergência entre a descrição de situações de aprendizagem 

presentes nesse processo e as descritas na literatura especializada em aprendizagem 

organizacional.  

 A partir das interações observadas, procura-se, a seguir, sintetizar os principais pontos 

que parecem caracterizar a forma pela qual ocorre a formulação e implementação de 

estratégias, a contribuição desse processo para o desenvolvimento da aprendizagem 

organizacional e a influência da aprendizagem na evolução do processo de formulação e 

implementação de novas estratégias na organização pesquisada.  
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4.4.1 Análise externa e interna e a aprendizagem ocorrida nesse processo 

 

Analisando, inicialmente, a formulação e implementação de estratégias na organização 

pesquisada, observa-se que essas ações são realizadas por meio de um grupo de representantes 

de praticamente todas as áreas da empresa, sob a coordenação de uma área específica que é 

especializada na função de planejamento e controle de desempenho. A estrutura e o processo 

observados confirmam o que se identificou na literatura, na qual apesar de se encontrarem 

perspectivas diversificadas sobre as etapas do processo e sua aplicação dependendo do autor 

(MINTZBERG, 1973; ACKOFF, 1976; LORANGE; VANCIL, 1976, ANSOFF, 1977; 

ANDREWS, 1980; GLUCK; KAUFMAN; WALLECK, 1980; PORTER, 1986; 

MINTZBERG; QUINN, 1991; CHAKRAVARTHY; WHITE, 2002, CERTO et al., 2005), 

todos consideram que ele principia pelo diagnóstico estratégico,  estabelecido a partir da 

análise do ambiente externo e das condições internas da organização.  

Segundo a visão da escola de formulação estratégica cognitiva, descrita por Mintzberg, 

Ahlstrand e Lampel (2000), as estratégias emergem como um processo cognitivo na mente 

das pessoas, em função de como elas lêem e reúnem as informações vindas do ambiente. A 

formulação de estratégias da Petrobras é efetuada com base em uma prospecção de tendências 

ambientais que leva os participantes do Comitê de Negócios a estabelecer três cenários 

alternativos como referência para a formulação de estratégias corporativas da empresa. Elege-

se, então, o cenário mais provável e a partir dele se consideram os desdobramentos para os 

cenários focais de cada unidade de negócios.  

Em âmbito interno, a análise é direcionada ao desempenho atual e não se restringe à 

periodicidade com que é revisto o plano estratégico, mas ocorre de forma constante por meio 

de indicadores de desempenho, o que decorre da preocupação dos gestores em verificar se 
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internamente a empresa está devidamente estruturada para enfrentar os desafios 

proporcionados pelas mudanças ambientais.  

As afirmações dos entrevistados demonstram que em sua visão a necessidade de 

identificar e interpretar as mudanças do ambiente ocasiona uma mudança comportamental 

decorrente do aprendizado de novos fatos que podem influenciar o desempenho da 

organização. Destarte, as informações processadas com base na análise de fatos que ocorrem 

no ambiente externo e no interior da organização sofrem filtros mentais ou mapas cognitivos 

influenciados pela experiência e formação de cada indivíduo, um dos preceitos da escola de 

formulação estratégica cognitiva.  

Também se constata a influência da escola estratégica de aprendizagem, que, segundo 

Mintzberg, Ahlstrand e Lampel (2000), considera que a aprendizagem se inicia pela 

necessidade determinada pelas mudanças do meio ambiente e pelas mudanças internas, 

observadas durante a implementação das estratégias no passado.  

Dentre os depoimentos dos entrevistados, nota-se a consciência para a aprendizagem 

decorrente do processo de planejamento estratégico. Eles vêem o processo como  

oportunidade para o desenvolvimento de uma visão sistêmica da organização, fruto  do 

compartilhamento do conhecimento entre indivíduos de diversas áreas, o que confirma 

algumas premissas da escola de aprendizagem, descritas por Mintzberg, Ahlstrand e Lampel 

(2000). Dentre essas premissas, podem-se destacar duas, em especial: a que considera o efeito 

da complexidade decorrente da multiplicidade de variáveis e agentes ambientais em uma 

relação contínua de aprendizagem por todos os níveis da organização e a que entende a 

aprendizagem como emergente através da análise do acontecido para que se possa 

compreender a ação. 
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4.4.2 Formulação de estratégias e aprendizagem ocorrida nesse processo 

 

 De acordo com os autores que figuram como seguidores das escolas de aprendizagem 

e cognitiva na classificação de Mintzberg, Ahlstrand e Lampel (2000), as organizações 

constituem grupos de pessoas dedicadas à elaboração de cenários futuros e de diretrizes 

estratégicas organizacionais que orientarão o processo decisório diante dos desafios 

proporcionados pelo ambiente organizacional. A adoção desse procedimento pela Petrobras é 

vista pelos entrevistados como um meio para que o grupo de pessoas que compõem o Comitê 

de Negócios se preocupe em aprender com as mudanças do ambiente e difundir esse 

aprendizado aos demais participantes da organização.  

 Observa-se, nessa situação, a presença da dinâmica de aprendizagem descrita por Kim 

(1993). Ao buscar a identificação de aspectos do ambiente que desafiam a organização a 

formular estratégias, comparando a nova situação ao passado, os indivíduos aprendem, pois 

assimilam novos dados, refletem sobre experiências passadas, extraem conclusões sobre 

novos fragmentos de informação e armazenam essa informação em forma de modelos 

mentais.  

 Os depoimentos dos entrevistados também são ilustrativos quanto à  perspectiva 

apresentada por Kim (1993), de que  as rotinas do processo de planejamento estratégico 

proporcionam aprendizagem operacional a seus participantes, cujas crenças individuais, 

ligadas à aprendizagem conceitual, encontram  justificativa para as situações observadas e 

criam oportunidades para melhoria de desempenho.  

 Conforme indica Kim (1993), aprendizagem individual é um ciclo de aprendizagem 

conceitual e operacional que informa e é informado pelos modelos mentais. Através de um 

processo de transferência do aprendizado individual, as organizações também desenvolvem 

seus modelos mentais, rotinas, memórias, procedimentos, que orientam suas decisões. Quanto 
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descrevem a evolução da empresa quanto à forma de se posicionar diante dos cenários do 

ambiente e à disseminação da cultura de planejamento, que chega a ser formalizada por 

instrumentos estatutários, os entrevistados sinalizam a presença da transferência da 

aprendizagem individual para o nível organizacional descrita por Kim (1993).  

 A sistematização do processo e a participação de representantes das diversas áreas, por 

sua vez, também evidencia aspectos destacados por Kim (1993). De acordo com o autor, a 

organização só pode aprender através dos seus membros, mas não depende de nenhum 

membro específico para que essa aprendizagem se realize.  

 Quando atribuem a instituição do atual processo de planejamento estratégico a um 

Presidente que já não mais se encontra na empresa, os gestores entrevistados revelam a 

presença da situação destacada por Kim (1998) sobre a importância do compartilhamento de 

modelos mentais. O autor argumenta que indivíduo não está permanentemente na 

organização, mas deixa, em sua passagem o legado de sua aprendizagem através dos grupos a 

que pertenceu.  Ainda como indício da presença do modelo de aprendizagem de Kim (1993), 

a situação também ilustra a influência exercida por um indivíduo particular ou por um grupo 

de indivíduos como fator determinante para que ocorra o compartilhamento dos modelos 

mentais individuais. 

 Se por um lado as entrevistas revelam a presença de um processo formal através do 

qual as estratégias são deliberadamente formuladas, há também menções de situações em que 

elas emergem por iniciativa de áreas específicas da organização, denotando a presença dos 

diferentes tipos de estratégia propostos por  Mintzberg (1978). A combinação de estratégias  

deliberadas e emergentes reflete a presença das idéias de Mintzberg e Waters (1985),  

corroboradas por Whittington (1993), segundo as quais as organizações desenvolvem 

estratégias planejadas, formuladas pelas lideranças, mas também se sujeitam a estratégias 

impostas pelo ambiente externo. Esse ambiente determina as ações da organização, seja por 
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imposições diretas, tais como ações do Governo, seja por limitação de qualquer outra opção 

da organização, como pressões institucionais do mercado. Na organização pesquisada, além 

daquelas propostas para atender aos objetivos estratégicos do Governo Federal, que detém o 

controle acionário da empresa, há estratégias surgidas em suas diversas unidades de negócios 

que se disseminam por meio de um processo estruturado, em um fórum de discussão 

proporcionado pelas reuniões semanais do Comitê de Negócios. Conforme revelam os 

entrevistados, embora o Comitê de Negócios efetue a reformulação do plano estratégico da 

empresa em ciclos anuais, seus integrantes avaliam o desempenho semanalmente e 

eventualmente revêem as estratégias, adequando-as a novos fatos observados. 

A formulação de estratégias na Petrobras, que resulta na publicação de planos 

estratégicos anuais pela área de Estratégia e Desempenho Empresarial, revela certo 

formalismo. Contudo, como forma de contornar a inibição de criatividade dos participantes 

com a qual alguns autores (MINTZBERG, 1987, 1994; HAMEL; PRAHALAD, 1995; 

MARKIDES, 2000) se revelam preocupados, as estratégias da empresa são propostas de 

forma participativa, pois independente de haver um órgão colegiado em âmbito corporativo, 

cada unidade contribui de acordo com a especificidade de seus negócios. Além disso, segundo 

as declarações dos entrevistados, ocorre a participação de indivíduos de várias posições 

hierárquicas no processo de formulação de estratégias, com relativo comprometimento com os 

objetivos estratégicos corporativos. Esse fato vem de encontro aos preceitos da escola de 

aprendizagem, segundo os quais as grandes mudanças estratégicas não se originam em processos 

formais de planejamento ou na ação direta da alta gerência, mas sim da consistência ao longo do 

tempo de pequenas ações e decisões de várias pessoas nos mais diversos níveis hierárquicos. 

Conforme concluem Mintzberg, Ahlstrand e Lampel (2000), sob a ótica da escola de 

aprendizagem, todos, em uma organização, podem ser estrategistas. 

Segundo se apurou, a formulação de estratégias da empresa não é apenas efetuada com 

base na vontade própria dos gestores, mas também dependem de outros agentes, tais como o 
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Governo Federal, principal acionista da empresa, agências reguladoras, parceiros de negócios, 

bancos, investidores, fornecedores e até mesmo competidores. As decisões são tomadas com 

base no comportamento de variáveis externas à organização, o que, segundo a escola de 

aprendizagem, deve-se à complexidade decorrente da multiplicidade de agentes ambientais, 

que não favorece o processo sistematizado de formulação e aplicação de estratégias, levando-

o a assumir uma relação contínua de aprendizagem por todos os níveis da organização. Nesse 

processo, a aprendizagem não é só dos líderes, embora deles se cobre o aprendizado 

estratégico. A aprendizagem é emergente, através da análise do acontecido para que se possa 

compreender a ação, e o papel da liderança não é o de formular estratégias, mas de gerenciar o 

processo de aprendizado estratégico que pode gerar novas estratégias. Além disso, a escola de 

aprendizagem considera que as estratégias assumem diferentes formas ao longo do tempo, a 

princípio como padrões do passado, depois como planos para o futuro e, finalmente, como 

diretrizes para guiar o comportamento geral. 

 Com base em pressupostos como os que se encontram nas escolas de aprendizagem e 

cognitiva, há organizações que constituem grupos de pessoas dedicadas à elaboração de 

cenários futuros e de diretrizes estratégicas organizacionais que orientarão o processo 

decisório, em que se observam resultados a alcançar diante de desafios proporcionados pelo 

ambiente organizacional. A partir da concepção de Kim (1993), tal procedimento pode revelar 

a intenção de se manter um grupo de pessoas preocupado em aprender com as mudanças do 

ambiente e difundir esse aprendizado aos demais participantes da organização, revelando-se 

assim um elo entre a formulação e implementação de estratégias e a aprendizagem 

organizacional. 

 A síntese que Mintzberg, Ahlstrand e Lampel (2000) apresentam sobre os pressupostos 

que norteiam a escola de aprendizagem parece facilitar a compreensão da visão que os 

entrevistados revelaram ter de que a participação no processo de formulação de estratégias os 
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conduz ao aprendizado. Inicialmente, aprendem como indivíduos, especialmente pelo 

desenvolvimento de uma visão integrada dos negócios da empresa. Entendem, também, que a 

organização aprende mediante experiências. Em situações em que após períodos de mudança 

nas características do ambiente de negócios, com conseqüências definidas como crises ou 

turbulências, a empresa experimentou ganhos de conhecimento que a ajudaram a se 

desenvolver. Um dos resultados de processos como esses foi a própria introdução e 

desenvolvimento da sistemática de planejamento estratégico.  

 

 

4.4.3 Implementação de estratégias e aprendizagem ocorrida nesse processo 

   

 Assim como ocorre na formulação de estratégias, os gestores da organização 

pesquisada, quando se dedicam à implementação das estratégias formuladas, interpretam fatos 

segundo suas crenças e conhecimentos. As abordagens da escola cognitiva, na leitura de 

Mintzberg, Ahlstrand e Lampel (2000), consideram que os critérios de decisão em situações 

semelhantes dificilmente são os mesmos, pois existe uma disposição de buscar fatos que 

conduzem a uma conclusão mais alinhada às crenças do estrategista e desprezar outros que 

possam ameaçá-la. As pessoas evoluem à medida que desenvolvem novos conhecimentos, 

embora, paradoxalmente, elas tendam a ver os problemas a partir da percepção gerada pela 

situação vivenciada anteriormente.  

 A pesquisa revelou situações em que a necessidade de implementar estratégias conduz 

as pessoas a refletirem, mediante suas crenças e conhecimentos, sobre formas de adaptá-las às 

condições de suas áreas, viabilizá-las mediante ações facilitadoras e evitar possíveis 

obstáculos. Quando colocadas em prática, os resultados das estratégias são monitorados e o 

desempenho observado permite a assimilação do que de fato está funcionando conforme o 
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esperado ou não. A partir desse conhecimento, os gestores modificam seus modelos mentais, 

o que resulta, conforme descrito por Hedberg e Wolff (2001), na aprendizagem em circuito 

duplo proporcionada pela descoberta proporcionada pela prática do planejamento.    

Pode-se inferir que o conhecimento decorrente da implementação das estratégias 

alimenta constantemente a formação de novas estratégias, como um processo de aprendizado 

decorrente de experiências e interpretação. Constata-se, assim, que, segundo a perspectiva dos 

gestores entrevistados, a aprendizagem organizacional, conforme descrita por autores como 

Kim (1993), Argyris (1994), Argyris e Schön (1978, 1996) e Visser (2007), está presente na 

empresa.  

A presença do modelo de Kim (1993) se revela no que se refere à contribuição do 

processo de implementação de estratégias para a construção de novos modelos mentais. Os 

gestores entrevistados relatam experiências de sucesso e fracasso na implementação de 

estratégias e afirmam que tais experiências foram determinantes para que desenvolvessem 

novas visões, assumindo seu aprendizado como indivíduos. Indicam também que ao vivenciar 

situações de crise, ou mesmo diante de oportunidade de se antecipar a possíveis problemas, a 

empresa modificou seu modo de agir e pensar. Esse, aliás, foi o principal impulsionador do 

desenvolvimento do atual processo estruturado de planejamento estratégico. 

Os preceitos de Argyris (1994) e Argyris e Schön (1978, 1996) se apresentam em 

situações em que dificuldades na implementação de estratégias conduziram à modificação da 

teoria em uso, assim proporcionando aprendizagem. É o caso específico do caráter cíclico 

com que se promove o estabelecimento da Visão de longo prazo da empresa, sempre 

conduzindo a significativas mudanças nos pressupostos, nas crenças e, conseqüentemente, à 

teoria em uso. Nessas situações, a organização não apenas corrige seus rumos com base em 

experiência passada, promovendo a aprendizagem em circuito simples, como também 
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desenvolvem meios para a melhoria do desempenho, caracterizando a aprendizagem em 

circuito duplo.  

 De acordo com a perspectiva dos gestores participantes da pesquisa, a aprendizagem 

em circuito triplo descrita por Argyris e Schön (1996) parece estar presente no processo de 

implementação de estratégias. Segundo os autores o circuito triplo ocorre quando os 

princípios essenciais da organização entram em discussão, provocando questões relacionadas 

a o que a organização pretende ser, que contribuições deseja proporcionar, o que ela valoriza, 

e assim por diante, assim promovendo uma aprendizagem que resulta no desenvolvimento de 

novos princípios organizacionais. É possível identificar relatos dos entrevistados sobre 

situações em que, ao tentar implementar estratégias, os gestores descobriram novas variáveis 

não consideradas no processo de formulação que conduziram à necessidade de rever os 

pressupostos assumidos. Fechando o circuito, eles aprenderam a reduzir tais equívocos em 

situações futuras.    

 Conforme pondera Visser (2007), a aprendizagem em circuito triplo, que Argyris e 

Schön (1996) denominam deutero, refere-se à adaptação comportamental pelo 

condicionamento no nível de relações no contexto organizacional. Essa forma de 

aprendizagem é contínua, comportamental e altamente inconsciente, tendendo a não ser 

decorrente de ações gerenciais explícitas e não levar, necessariamente, a melhorias de 

resultados individuais ou organizacionais. Conforme ilustrado na seção precedente, há relatos 

de situações em que a implementação de estratégias na organização pesquisada foi 

interrompida por motivos alheios à vontade dos gestores. Hoje, contudo, eles as relatam como 

um aprendizado que promoveu mudanças em seus modelos mentais.  

 Visser (2007) também se refere à meta-aprendizagem, decorrente da reflexão e do 

questionamento contido no processo de aprendizagem de circuito simples e duplo, tanto no 

nível individual como no organizacional. Trata-se de uma aprendizagem descontínua, 
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cognitiva e consciente, com objetivo de melhoria de resultados, igualmente mencionada pelos 

gestores em seus relatos.  

A aprendizagem planejada, descrita por Visser (2007), refere-se à criação e 

manutenção de sistemas, rotinas, procedimentos e estruturas organizacionais através das quais 

os membros da organização são induzidos à meta-aprendizagem em uma base regular, em que 

os resultados da meta-aprendizagem são utilizados como base para utilização futura. A 

descrição do processo, segundo o qual se formulam e implementam estratégias na 

organização, fazendo uso, inclusive , de monitoramento para ajustes das ações futuras de 

planejamento estratégico, revelam que os gestores o enxergam como aprendizagem planejada, 

de forma que há indícios também dessa forma de aprendizagem em circuito triplo.   

As principais dificuldades e limitações de um processo de planejamento estratégico 

formal, citadas por autores como Mintzberg (1987; 1994), Hamel e Prahalad (1995) e 

Markides (2000), são: a falta de flexibilidade característica de um processo analítico, a 

qualidade da informação, o tempo para a execução, a incongruência entre as estratégias e a 

capacidade administrativa de implementá-las. Nas entrevistas efetuadas na empresa 

pesquisada todos esses aspectos foram citados. 

A inflexibilidade surge em menções relativas à condição de ser uma empresa a serviço 

dos interesses políticos do País, o que implica em dependência de autorização do Governo 

Federal para a adoção da estratégia. Mesmo após a aprovação de uma estratégia formulada, 

sua implementação pode ser abruptamente interrompida, em função de uma mudança ocorrida 

em âmbito político ou econômico. 

Quanto à qualidade da informação, os entrevistados manifestaram sua visão da 

necessidade de manter aos gestores informados sobre os objetivos e monitorar constantemente 

os resultados para controle da efetividade das ações desenvolvidas. Também ocorreram 

referências à importância da comunicação das estratégias aos diversos níveis hierárquicos 
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envolvidos, seja por meios de divulgação comumente acessados pelos funcionários, ou por 

ações de treinamento. O que facilita a implementação de estratégias é a prática da 

comunicação do detalhamento e desdobramento dessas estratégias sob a forma de metas 

setoriais, de forma a manter os envolvidos comprometidos com os resultados almejados. 

O tempo para execução das estratégias é abordado como dificuldade, quando se 

reconhece a morosidade decorrente do porte e das características administrativas da empresa, 

relativamente centralizada em cargos de direção ocupados por pessoas menos experientes ou 

que neles permanecem por tempo inferior ao demandado para a implementação de 

determinadas estratégias. 

No que se refere à capacidade administrativa, a qualidade da implementação das 

estratégias é vista como dependente da qualificação e experiência dos gestores envolvidos. 

Segundo se verifica nas entrevistas, a menção desses elementos surge com alusão à 

importância da capacidade de liderança e da habilidade dos gestores, qualidades que 

atualmente são favorecidas por seu longo período de experiência na empresa. 

A aprendizagem decorrente da participação na implementação de estratégias é vista 

pelos entrevistados a partir de diferentes ângulos. Um deles é o da reflexão sobre seu próprio 

aprendizado, como indivíduos, em situações vivenciadas na implementação de estratégias; 

outro, a influência que a necessidade de implementar uma nova estratégia exerce sobre 

modificações no comportamento da organização; um terceiro, a constatação de aspectos não 

considerados na formulação da estratégia e que dificultaram a implementação, o que levou ao 

aprendizado de como fazê-lo em situações futuras. 

As três diferentes óticas apresentam, em comum, uma relação com a tese de Schaffer e 

Willauer (2003), segundo os quais o planejamento estratégico, considerado como o processo 

descrito por DeGeus (1988), é a busca de melhor desempenho futuro com base em sucessos e 

fracassos do passado. Ao participar da implementação de estratégias formuladas, os gestores 
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da empresa pesquisada aprendem a adaptar as condições da organização ou a revisá-las e 

propor alterações para que a implementação seja viabilizada. 

 

 

4.4.4 Facilitadores e barreiras à aprendizagem 

 
A pesquisa revela a presença de aprendizagem na visão dos executivos quando esses 

reconhecem a ocorrência de aumento da capacidade em apresentar ações efetivas de 

melhoria de desempenho. Esse aumento decorre do aperfeiçoamento das ações, 

compreensão e conhecimento (FIOL; LYLES, 1985).  Além do aperfeiçoamento das ações, 

compreensão e conhecimento, os entrevistados vêem, como agente de melhoria de desempenho, 

a capacidade de processamento de informações (HUBER, 1991). Para promovê-los, a empresa 

investe em tecnologia, processos e treinamento de seus colaboradores. Outros elementos 

interpretados pelos entrevistados como facilitadores da aprendizagem através do 

aperfeiçoamento das ações, compreensão e conhecimento são o patrocínio da empresa à 

formação acadêmica e profissional de seus colaboradores através de cursos externos e 

internos e a contratação de consultorias e palestras para que se adquiram novos 

conhecimentos de gestão. 

Por outro lado, Argyris (1994), com base na visão experiencial da aprendizagem, 

entende que a forma pela qual os processos de comunicação são conduzidos pelas 

lideranças pode ser considerada como essencial para que a aprendizagem ocorra. Segundo 

aquele autor, um processo de comunicação ineficiente pode se constituir em barreira à 

aprendizagem, sobretudo, se  os papéis e responsabilidades dos indivíduos não incentivem 

seu comprometimento integral. Os gestores entrevistados mencionam a preocupação, tanto 

no processo de formulação como na implementação de estratégias, com a promoção de 
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oportunidades para que as pessoas tenham uma visão integral da organização, indo além das 

particularidades de suas respectivas áreas. Também há menção da adoção de meios  

facilitadores da comunicação, visando à contribuição para que as pessoas desenvolvam não 

somente essa visão integral da organização, mas também enxerguem com clareza os 

objetivos e monitorem seu desempenho, o que permite aprender observando o que está 

dando certo ou não.  

Outro aspecto citado pelos entrevistados se alinha com as idéias de Argyris (1994), 

complementadas por Kim (1993). Trata-se do papel  dos líderes como facilitadores ou 

dificultadores da aprendizagem. Devido à sua posição hierárquica, esses líderes teriam 

maior poder de influência para que os mapas mentais da equipe gestora sejam 

compartilhados na organização (KIM, 1993). Argyris (1994) entende que a forma pela qual 

os processos de comunicação são conduzidos pelas lideranças pode reforçar as barreiras à 

aprendizagem e à incorporação da mudança, ao invés de eliminá-las. Isso ocorre, sobretudo, 

se  os papéis e responsabilidades dos indivíduos forem tratados de forma fragmentada em 

pesquisas e conversações, de forma a dificultar um comprometimento integral desses 

indivíduos.  

Em consonância com a visão de Argyris (1994), Sadler (2001) e Child e Heavens 

(2001) alertam para seus achados decorrentes da leitura de diversas teorias sobre liderança: 

elas enfocam os altos executivos como pessoas sábias, o que poderia sugerir que eles estão 

liberados da necessidade de aprender, constituindo, assim, uma barreira à aprendizagem 

organizacional. Não é, contudo, o que entendem os participantes da pesquisa.  

Os integrantes do Comitê de Negócios são pessoas com bastante experiência na 

organização e são reconhecidos como pessoas com muito conhecimento acumulado sobre 

ela, na qual trabalham há muito tempo. Segundo declaram, essa experiência de trabalho em 

equipe promove entrosamento e comprometimento com os resultados e com o processo de 
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aprendizagem, principalmente por sua visão crítica e pela capacidade de identificar e 

discutir possíveis falhas a serem reparadas. Por meio da detecção e correção de erros 

(ARGYRIS; SCHON, 1978) e da aquisição de novos conhecimentos pelos  indivíduos, a 

seguir compartilhados com o grupo e disseminados pela organização (KIM, 1993), as 

teorias em uso e os comportamentos potenciais da organização são sucessivamente modificados, 

proporcionando aprendizagem.  

 Conforme Argyris e Schön (1978), o processo de correção de erros através da 

mudança das rotinas constitui um meio para a aprendizagem em circuito simples, o que se 

presencia na organização pesquisada através dos relatos de seus gestores. Também se 

observam situações que requerem reflexão mais aprofundada sobre as causas de possíveis 

erros, conduzindo a mudanças nos princípios e orientações que permeiam as ações correntes 

na organização. Assim, além da solução do problema, desenvolve-se também a capacidade de 

evitá-lo, caracterizando a aprendizagem em circuito duplo. A aprendizagem em circuito triplo, 

por sua vez, se apresenta no processo de formulação e implementação de estratégias por meio  

do desenvolvimento de novos princípios organizacionais, tanto na forma inconsciente como 

também nas formas consciente e planejada (VISSER, 2007).   

Dentre as barreiras à aprendizagem citadas pelos entrevistados, destaca-se a resistência 

à mudança ou à consideração de possíveis lições que poderiam ser aprendidas com atos 

realizados que não foram bem sucedidos. O problema é abordado por Argyris (1994), para 

quem os processos de comunicação podem constituir barreiras à aprendizagem caso 

proporcionem oportunidade para o raciocínio defensivo e inibam a conscientização dos 

indivíduos para a mudança.  

A modificação das teorias em uso e dos comportamentos potenciais da organização,  que 

caracterizam sua evolução, é proporcionada pela aprendizagem. Essa, por sua vez, pode ser 

obtida por meios formais ou informais (MARSICK; WATKINS, 1997). O desenvolvimento 
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dos indivíduos que atuam no processo decisório de uma empresa se inicia por um processo 

natural de aprendizagem, passando por processos informais e acidentais. A aprendizagem 

informal pode ser promovida por meios de se fazer com que as pessoas “desaprendam” 

antigas práticas e comportamentos. Conforme se observa nos depoimentos dos 

entrevistados, tanto quando participam da formulação de estratégias como quando as 

implementam, as pessoas são levadas a enxergar um novo futuro para a empresa, 

comumente declarado, em linhas gerais, na Visão adotada como referência para o plano 

estratégico. Há menção de evolução dessa Visão, que posicionava, em um passado recente, 

os negócios da companhia com foco na produção de petróleo para suprir a demanda interna 

do País e hoje a vê como uma empresa integrada em negócios de energia, que busca ser 

líder e desenvolver tecnologia para produção de energia a partir de fontes alternativas 

renováveis.   

Ainda segundo Marsick e Watkins (1997), a aprendizagem acidental, como ramo da 

aprendizagem informal, ocorre no dia-a-dia de trabalho. As necessidades determinadas pelo 

trabalho envolvem o exame e a reflexão para encontrar e produzir soluções, planejar os 

próximos passos e assim moldar a experiência, conduzindo a um processo informal de 

aprendizagem.  Ao exemplificarem situações em que necessitaram desdobrar estratégias 

transformando-as em metas de suas áreas, analisar as variáveis intervenientes na 

implementação de estratégias, discutir caminhos alternativos para o futuro dos negócios,  

decidir sobre como se adaptar a um contexto de mudança, os entrevistados revelam ações 

que se apresentam como mecanismos de aprendizagem informal e acidental.  

 

 



201 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Nesta seção final, apresentam-se as conclusões decorrentes da discussão sobre os 

resultados da pesquisa, estabelecida na seção precedente, assim como as principais 

limitações do trabalho e sugestões para estudos futuros. 

 

 

5.1 Conclusões 

 

A proposta central deste estudo foi procurar compreender como ocorre a formulação e 

implementação de estratégias em uma organização, qual a contribuição desse processo para o 

desenvolvimento da aprendizagem organizacional e de que forma a aprendizagem influencia a 

evolução do processo de formulação e implementação de novas estratégias na organização.  

Assumiu-se como pressuposto que a formulação de estratégias é efetuada por pessoas 

que vivem o ambiente de trabalho da organização e com essa experiência estabelecem 

objetivos de melhorias para o desempenho futuro. Ao implementar as estratégias essas 

pessoas aprendem, o que possivelmente modifica seus modelos mentais, influenciando-as 

quando forem reformular novas estratégias no futuro.  

Optou-se pela realização de um estudo de caso, que, segundo Hartley (1994), pode ser 

iniciado a partir de uma teoria rudimentar ou de um modelo estrutural primitivo, e levar a uma 

teoria emergente. Os estudos de caso são feitos sob medida para explorar novos processos ou 

comportamentos ou aqueles que são pouco compreendidos, possibilitando a análise de várias 

ações e significados de atitudes de uma organização, bem como a forma pela qual seu 

processo de tomada de decisões se desenvolve e muda ao longo do tempo.  
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Como objeto de estudo elegeu-se a Petrobras, devido ao grande porte, ao fato de ser 

uma empresa brasileira e à transparência com que declara ao público suas estratégias e ações 

de aprendizagem.  O caso foi estudado com o objetivo geral de compreender o que a 

organização aprende ao formular e implementar suas estratégias, como se dá esse aprendizado 

e de que forma essa aprendizagem é utilizada na realimentação do processo de formulação de 

novas estratégias. Para realizar esse intento, buscou-se conhecer e descrever as atividades 

envolvidas na formulação e na implementação de estratégias pela empresa. A partir desse 

conhecimento, procurou-se identificar a forma pela qual a aprendizagem ocorre durante a 

execução dessas atividades, bem como a presença de atividades formais e informais de 

aprendizagem. Buscou-se também verificar quais aspectos percebidos pelos gestores como 

favoráveis ou como obstáculos à aprendizagem no processo de formulação e implementação 

de estratégias da organização. 

A seguir, procura-se refletir sobre as principais descobertas para cada uma das 

interações observadas no presente estudo. Inicialmente, foi possível identificar que a 

organização pesquisada formula e implementa suas estratégias através de um processo 

estruturado, no qual elabora-se um plano estratégico anual, que é discutido e revisto 

semanalmente por um grupo de gestores que representam todas as áreas internas da empresa. 

Existe uma área corporativa responsável pela gestão do processo de formulação e 

implementação de estratégias, denominada Estratégia e Desempenho Empresarial (E.D.E.), 

que assessora todas as demais áreas fornecendo-lhes subsídios de informação sobre o 

desempenho passado e as tendências futuras. Nessa área, são elaborados relatórios semanais 

com notícias dos setores em que a empresa atua, que são enviados semanalmente às gerências 

de todas as áreas de negócios, assim proporcionando uma constante atualização dos gestores 

quanto a tendências do ambiente. Também se mantém o sistema de informações de 

desempenho, através da atualização e controle dos indicadores estabelecidos por meio do 
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método Balanced Scorecard (B.S.C.), segundo o qual são elaborados os mapas estratégicos 

que orientam as ações de gestão.  

Por determinação regimental da empresa, suas estratégias são propostas em um 

Comitê de Negócios, que tem por atribuições recomendar propostas para a Direção, analisar 

temas relevantes e recomendações de ações a serem desenvolvidas por áreas específicas , 

discutir, formular e propor diretrizes a serem aplicadas nas várias áreas da companhia e 

definir as necessidades de informações e análises para a tomada de decisão com qualidade nos 

temas relevantes e estratégicos para a empresa. O Diretor Gerente da área de Estratégia e 

Desempenho Empresarial é o secretário executivo do comitê, composto também pelo 

presidente da companhia, 6 diretores e 35 gerentes executivos das diversas áreas. Para o 

exercício de suas atividades, o Comitê de Negócios reúne-se, de forma oficial, semanalmente. 

A partir dessa estrutura, a formulação de estratégias da Petrobras é efetuada com base 

em uma prospecção de tendências ambientais que são analisadas e discutidas pelos 

participantes do Comitê de Negócios, levando-os a estabelecer três cenários alternativos como 

referência para a formulação de estratégias corporativas da empresa.  

Como primeira conclusão, pode-se considerar que a preocupação com a identificação 

de tendências, sua interpretação e a construção de cenários representam um processo de 

mudança cognitiva, pois requerem do participante o desenvolvimento de uma visão voltada 

para o futuro e receptiva a mudanças em relação ao que se praticou no passado. Pode-se 

concluir, também, que esse fato associado à necessidade de formular estratégias que 

beneficiem a empresa de forma integrada, considerando as especificidades das diversas áreas, 

proporcionam aprendizagem como fruto  do compartilhamento do conhecimento entre 

indivíduos de diversas áreas. 

A partir da concepção do Comitê de Negócios sobre o futuro desejado, acionam-se  

canais hierarquicamente superiores para a aprovação e deliberação das estratégias a serem 
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adotadas. Assim, ocorre a formalização das estratégias a implementar. Isso não significa, 

contudo, que as estratégias foram impostas às diversas áreas. Ao contrário, a maioria dessas 

estratégias são propostas pelos representantes de áreas no Comitê de Negócios a partir de 

projetos propostos por seus integrantes, o que denota o espaço para a emergência de 

estratégias, posteriormente deliberadas.  

Outro espaço para as estratégias emergentes surge da velocidade de mudança das 

variáveis ambientais, devido às quais ocorrem situações em que a implementação não é 

possível, levando à necessidade de adaptação da estratégia às novas condições.   

 Outra possível conclusão seria a de que os participantes do Comitê de Negócios e seus 

colaboradores diretos, quando se dedicam à implementação das estratégias formuladas, 

interpretam fatos segundo suas crenças e conhecimentos. Essa personalidade pode causar  

diferentes critérios de decisão em situações semelhantes. Assim sendo, quando o gestor 

retorna ao Comitê de Negócios para descrever sua experiência com a implementação de 

estratégias pode influenciar e ser influenciado por seus pares, o que revela a transposição do 

conhecimento tácito em explícito, e a conseqüente aprendizagem. 

 Quando as estratégias são implementadas ocorre um monitoramento de resultados, 

proporcionando um novo estágio de conhecimento para os gestores e assim caracterizando 

aprendizagem em circuito duplo. Como esse novo estágio de conhecimento irá influenciar as 

atitudes dos gestores em processos de formulação de novas estratégias para o futuro, pode-se 

igualmente identificar a presença de aprendizagem em circuito triplo, devido ao aumento da 

capacidade em apresentar ações efetivas de melhoria de desempenho em decorrência do 

aperfeiçoamento das ações, compreensão e conhecimento. 

 O estudo possibilitou constatar que há aspectos que facilitam e outros que dificultam a  

aprendizagem no processo de formulação e implementação de estratégias. Dependendo de 
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fatores como a qualidade da comunicação, influência das lideranças, propensão das pessoas à 

mudança, a aprendizagem pode se tornar mais fácil ou mais difícil.  

 Todas essas observações, se interpretadas a partir do modelo de estudo para a gestão 

da aprendizagem organizacional proposto por Pawlowski (2001), conduzem à conclusão de 

que a formulação e a implementação de estratégias na organização pesquisada proporciona 

aprendizagem, tanto em nível individual como em nível organizacional.  

Conforme se viu no referencial teórico, os modos de aprendizagem descritos por 

Pawlowsky (2001) correspondem a três instâncias existenciais da condição humana: o 

conhecimento, os sentimentos e a ação. Na instância cognitiva, a pesquisa revelou a presença 

da racionalidade no processo decisório da empresa, que revelou o reconhecimento dos 

entrevistados quanto à presença de aprendizagem por meio de mudanças de estruturas 

cognitivas. A instância dos sentimentos aborda a aprendizagem com base na interpretação do 

comportamento humano, considerando que a realidade é construída socialmente pelo 

compartilhamento de significados, especialmente em relação a artefatos, símbolos, metáforas 

ou mitos. Novamente se pode observar, nos relatos dos gestores, situações em que se 

reconhece a presença de aprendizagem pela própria evolução da forma pela qual os atuais 

gestores enxergam os desafios de competitividade e de missão da organização.  A 

aprendizagem pela ação, por sua vez, se revela na pesquisa em depoimentos  que lembram 

estratégias bem ou mal sucedidas que conduziram a organização a refinar a precisão de suas 

projeções do futuro e a interpretação de desafios ambientais.    

 Os tipos de aprendizagem presentes na organização são: o de circuito simples, pela 

própria ação da experiência e da transmissão de informações realizadas por meio de processos 

formais e regulares; o de circuito duplo, quando as experiências e observações de situações de 

sucesso ou insucesso conduzem a novos modelos mentais dos gestores e, também, o de 

circuito triplo, uma vez que o planejamento estratégico ocorre sistematicamente e de forma 
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estruturada como um meio intencional de obtenção de melhoria de desempenho e busca de 

antecipação das decisões com base em uma visão de futuro.  

 Quanto aos processos de aprendizagem, nota-se que existe, dentre os gestores da 

organização pesquisada, uma preocupação com o monitoramento, tanto do ambiente externo 

quanto do desempenho interno, como forma de acompanhar as tendências e formular 

estratégias alinhadas com oportunidades e mudanças em geral. Há também um 

reconhecimento da importância do desdobramento das estratégias em forma de metas visando 

à facilitação desse monitoramento de resultados. Essa atitude corrobora a opinião de 

Pawlowsky (2001), que entende que a identificação de informações parece relevante para a 

aprendizagem, para a criação do conhecimento ou para ambos. Igualmente presentes no 

discurso dos entrevistados, a troca e a difusão do conhecimento, apontados pelo autor como 

segundo passo do processo de aprendizagem, são indicadas como aspectos fundamentais para 

que as estratégias se efetivem, sob pena de se constituírem barreiras à implementação. O 

terceiro passo, representado pela integração do conhecimento a sistemas de conhecimento já 

existentes, surge como característica básica do processo de planejamento estratégico descrito 

nas entrevistas, com menção de instrumentos como o sistema de indicadores do Balanced 

Sorecard. O quarto e último passo descrito por Pawlowsky (2001), que representa a 

transformação do novo conhecimento em ação, aplicando-o às rotinas da organização de 

forma a impactar o comportamento organizacional, está refletido na própria concepção do 

processo de implementação de estratégias, que se inicia com a participação do próprio 

presidente da empresa e se difunde pelas diversas áreas e níveis da estruttura organizacional.  

 Por fim, pode-se  destacar que a aprendizagem, no processo de formulação e 

implementação de estratégias, ocorre por meios formais, tais como: cursos, treinamentos e 

palestras destinadas à divulgação das tendências futuras e das estratégias formuladas. Não 

obstante, há também situações de aprendizagem informal, promovidas pela constante revisão 
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de práticas e comportamentos para adequá-los a novas condições. Quando participam da 

formulação de estratégias e quando as implementam, as pessoas precisam focalizar o futuro, o 

que pode levá-las à necessidade de rever as práticas do passado. O desdobramento de 

estratégias transformando-as em metas de suas áreas, a análise das variáveis intervenientes na 

implementação das estratégias, a discussão de caminhos alternativos para o futuro dos 

negócios e a adaptação a um contexto de mudança, constituem mecanismos de aprendizagem 

informal e acidental.  

 

 

5.2 Limitações do Estudo 

 

Por mais cuidado e dedicação que se tenha ao elaborar uma pesquisa, é comum que ela  

possua limitações. Este estudo não é diferente. Em primeiro lugar, pelo fato de ser um estudo 

exploratório, o objetivo não é conclusivo e as descobertas não podem ser consideradas como 

aplicáveis a quaisquer situações. Assim sendo, o propósito do estudo é limitado a levantar 

novas abordagens e perspectivas sobre o tema aplicadas a uma situação específica. 

Como segunda limitação, pode-se declarar a limitação do atual nível de experiência do 

pesquisador no que se refere ao método utilizado. Qualquer pesquisador, por mais experiente 

que seja, está sujeito a incorrer em erros, muitas vezes sem se dar conta. Assim sendo, 

visando a adquirir experiência com procedimentos de planejamento da pesquisa, coleta e 

análise de dados e utilização de programas de computador com os quais ainda não está 

plenamente familiarizado,  o pesquisador provavelmente incorreu em erros, que, quando 

detectados, foram corrigidos a contento de forma a não prejudicar os resultados finais do 

estudo. 
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Não há como negar, tampouco, a restrição de tempo como limitante da presente 

pesquisa. No método qualitativo, em especial quando se recorre à observação e a entrevistas 

em profundidade, recomenda-se que o pesquisador continue a coleta de dados até que chegue 

ao ponto de saturação das categorias que pretende desenvolver. Não se pretendia, contudo, 

desde o início, elaborar teoria sobre o tema abordado, de forma que se optou por limitar o 

estudo à descrição do fenômeno com o máximo de riqueza possível.  

Por fim, a opção por entrevistar um grupo de gestores representa uma limitação do 

presente estudo, ainda que conscientemente assumida, devido à restrição de tempo. Caso 

alternativa ou conjuntamente fossem entrevistados outros sujeitos envolvidos, tais como  

representantes de posições hierárquicas inferiores ou do chamado “chão de fábrica”, é 

possível que se obtivessem evidências diferentes das apuradas. 

 

 

 5.3 Sugestões para pesquisas futuras 

 

Este estudo não é e nem se pretendia que fosse exaustivo. Ele apenas abre a 

possibilidade para novas pesquisas ainda de caráter exploratório. A partir dos achados aqui 

descritos é possível imaginar inúmeras pesquisas adicionais. Constatar que a formulação e a 

implementação de estratégias proporcionam aprendizagem aos indivíduos e às organizações 

significa que elas podem desenvolver meios que lhes permitam a gestão desse fenômeno de 

forma a alavancar ainda mais seu desempenho.   

Além das hipóteses formuladas para este estudo há campo para outras com potencial 

de fornecer boas possibilidades de pesquisa. Por exemplo, será que a formulação e 

implementação de estratégias é diferente em outras empresas? Caso exista essa diferença, 
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como ela influencia a aprendizagem? Qual tem o melhor desempenho e o que explicaria essa 

diferença?  

As próprias limitações do estudo indicam outros assuntos que podem ser objetos de 

maior exploração. Um deles seria a diferença de percepção do fenômeno entre os 

profissionais de diversos níveis hierárquicos na organização, o que não foi explorado por não 

ser o foco do presente estudo.  

Finalmente, sugere-se também que novas pesquisas sejam efetuadas em empresas que 

não possuem um processo de planejamento estratégico tão amadurecido quanto o da 

organização pesquisada. 

 



210 

6 REFERÊNCIAS BILIOGRÁFICAS 

 

ABEL, D. F. Defining the Business: The Starting Point of Strategic Planning, Englewood 
Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1980. 

ACKOFF, R. L. Planejamento empresarial. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos, 
1976. 

ALVES –MAZZOTTI, A. J. O Método nas Ciências Sociais. In: ALVES –MAZZOTTI, A. J.; 
GEWANDSZNAJDER, F. O método nas ciências naturais e sociais: Pesquisa quantitativa 
e qualitativa. São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2002, p. 109-187 

ANDREWS, K.R. The concept of corporate strategy. Homewood, IL; Irwin, 1971. 

ANSOFF, H. I. The Corporate Strategy. New York: McGraw-Hill, 1965.  

ANSOFF, H. I. Estratégia Empresarial, São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 1977. 

ARGYRIS, C. Double loop learning in organizations. Harvard Business Review. v.  55, n. 5, 
p.115-125, 1977. 

ARGYRIS, C. Good communications that blocks learning. Harvard Business Review, 
Boston, v. 72, n. 4, p. 77-85, Jul./Aug. 1994. 

ARGYRIS, C. On Organizational learning. 2a. ed. UK: Blackwell Business, 1999. 

ARGYRIS, C.; PUTNAN, R.; SMITH, D. Action science. San Francisco: Jossey-Bass, 1985. 

ARGYRIS, C.; SCHÖN, D. A. Organizational Learning: a Theory of Action Perspective. 
Reading/Mass: Addison-Wesley, 1978. 

ARGYRIS, C.; SCHÖN, D. A. Organizational learning II: theory, method, and practice. 
New York: Addison-Wesley, 1996. 

BEER, M.; EISENSTAT, R. A. The Silent Killers of Strategy Implementation and Learning. 
Sloan Management Review; Summer 2000; 41, 4; ABI/INFORM Global. pg. 29 

BERTHOIN ANTAL, A. B.; DIERKES, M.; CHILD, J.; NONAKA, I. Organizational 
Learning and Knowledge: Reflections on the Dynamics of the Field and Challenges for the 
Future. In: DIERKES, M.; BERTHOIN ANTAL, A.; CHILD, J. e NONAKA, I. Handbook 
of Organizational Learning & Knowledge, New York:Oxford, 2001, p. 921-940. 

BERTHOIN ANTAL, A.; LENHARDT, U.; ROSENBROCK, R. Barriers to Organizational 
Learning. In: DIERKES, M.; BERTHOIN ANTAL, A.; CHILD, J. e NONAKA, I. 
Handbook of Organizational Learning & Knowledge, New York:Oxford, 2001, p.865-885. 

BOWMAN, E. H.; SINGH, H.; THOMAS, H. The domain of Strategic Management: History 
and Evolution. In: PETTIGREW, A.; THOMAS, H.; WHITTINGTON, R. Handbook of 
Strategy and Management. London: SAGE Publications, 2002. p. 31-51. 

 



211 

BROWN, J. S.; DUGUID, P. Organization Learning and Communities of Practice: Towards a 
Unified View of Working, Learning and Innovation. Organization Science, n. 2, p. 40-57, 
1991.  

BUNNING, C. Turning experience into learning. In: MUMFORD, A. Action learning at 
work. Hampshire: Gower Publishing Limited, 1997. 

BÜRGI, P. T.; JACOBS, C. D.; ROOS, J. From Metaphor to Practice: In the Crafting of 
Strategy. Journal of Management Inquiry; Mar 2005; 14, 1; ABI/INFORM Global. pg. 78 

CERTO, S. C.; PETER, J. P.; MARCONDES, R. C.; CESAR, A. M. R. Administração 
estratégica: Planejamento e implantação da estratégia. 2ª. ed., São Paulo: Pearson 
Education do Brasil, 2005. 

CHAKRAVARTHY, B. S.; WHITE, R. Strategy Process: Forming, Implementing and 
Changing Strategies. In: PETTIGREW, Andrew; THOMAS, Howard; WHITTINGTON, 
Richard. Handbook of Strategy and Management. London: SAGE Publications, 2002. p. 
183-205. 

CHILD, J. Learning through Strategic Alliances. In: DIERKES, M.; BERTHOIN ANTAL, 
A.; CHILD, J.; NONAKA, I. Handbook of Organizational Learning & Knowledge, New 
York:Oxford, 2001. p.657-680. 

CHILD, J.; HEAVENS, S. J. The Social Constitution of Organizations and its Implications 
for  Organizational Learning. In: In: DIERKES, M.; BERTHOIN ANTAL, A.; CHILD, J.; 
NONAKA, I. Handbook of Organizational Learning & Knowledge, New York:Oxford, 
2001, p. 308-326. 

CROSSAN, M. M.; LANE, H. W.; WHITE, R. E. An organizational learning framework: 
from intuition to institution. The Academy of Management Review, v. 24, n. 3, p. 522-537, 
Jul. 1999. 

CROSSAN, M. M.; BERDROW, I. Organizational learning and Strategic Renewal. Strategic 
Management Journal, v. 24, n. 11, p.1087-1105, Nov.2003. 

CYERT, R. M.; MARCH, J. G. A Behavorial Theory of the Firm. Englewood Cliffs, N.J.: 
Prentice Hall, 1963. 

DAFT, R. L.; WEICK, K. E. Toward a model of organizations as interpretation systems. 
Academy of Management Studies, v. 9, n. 2, p. 284-295, 1984. 

DAVID, F. R. Strategic Management. 5th ed. New Jersey: Prentice-Hall, 1995. 

DEFILLIPPI, R.; ORNSTEIN, S. Psychological Perspectives Underlying Theories of 
Organizational Learning. In: EASTERBY-SMITH, M.; LYLES, M. A. The Blackwell 
handbook of organizational learning and knowledge management. Oxford: Blackwell 
Publishing, 2003, p. 19-37. 

DEGEUS, A. P. Planning as learning. Harvard Business Review, v. 66, n. 2, p. 70-74, 1988. 

DIAS, J. L. M.; QUAGLINO M. A. A Questão do petróleo no Brasil – uma história da 
PETROBRAS. 2. ed. Rio de Janeiro: FGV/PETROBRAS, 1994. 

 



212 

DIERKES, M.; BERTHOIN ANTAL, A.; CHILD, J.; NONAKA, I. Organizational 
Learning & Knowledge, New York: Oxford, 2001. 

DODGSON, M. Organizational learning: a review of some literatures. Organizations 
Studies, Berlin, v. 14, n. 3, p. 375-394, 1993. 

DUNCAN, R.; WEISS, A. Organizational learning: implications for organizational design. In: 
L.L. CUMMINGS; B.M. STAW (Eds). Research in Organizational Behavior. Greenwich: 
JAI, 1979, p. 75-123. 

EASTERBY-SMITH, M. Disciplines of organizational learning: contributions and critiques. 
Human Relations, New York, v. 50, n. 9, p. 1085-1113, Sept. 1997. 

EASTERBY-SMITH, M.; ARAUJO, L. Organizational Learning: Current Debates and 
Opportunities. In: EASTERBY-SMITH, M.; BURGOYNE, J.; ARAUJO, L. (editores). 
Organizational Learning and the Learning Organization: Developments in Theory and 
Practice. London: SAGE, 2000. 

EASTERBY-SMITH, M.; LYLES, M. A. The Blackwell handbook of organizational 
learning and knowledge management. Oxford: Blackwell Publishing, 2003. 

EASTERBY-SMITH, M.; SNELL, R.; GHERARDI, S. Organizational learning: diverging 
communities of practice? Management Learning, Thousand Oaks, v. 29, n. 3, p. 259-272, 
Sept. 1998. 

EDMONDSON, A. e MOINGEON, B. From Organizational Learning to the Learning 
Organization, Management Learning, n. 29, p. 5-20, 1998. 

EISENHARDT, K. Building theories from case study research. Academy of Management 
Review, v.14, n.4, p. 532-550, 1989. 

ENDLICH, N. A. An Investigation of the Nexus Between Strategic Planning and 
Organizational Learning. Dissertation submitted to the Faculty of the Virginia Polytechnic 
Institute and State University in partial fulfillment of the requirements for the degree of 
Doctor of Philosophy in Human Development. October, 2001, Falls Church, Virginia. 
Disponível em http://scholar.lib.vt.edu/theses/available/etd-12082001-151605/ unrestricted/ 
Chapters.pdf.  Acesso em 04/11/2006 às 13h09m.  

ESPAÇO CONHECER. História completa da PETROBRAS na linha do tempo. 
Disponível em: <http://www2.petrobras.com.br/portugues/ads/ads_Petrobras.html>. Acesso 
em 16/11/2007 23h01m. 

EXAME. Melhores e maiores: as 500 maiores empresas do Brasil, São Paulo: Editora 
Abril. jul. 2006. Suplemento. 

FIOL, C. M.; LYLES, M.A. Organizational Learning. Academy of Management Review, v. 
10, n.4, p. 803-813, 1985. 

FLICK, U. Uma introdução à pesquisa qualitativa. 2ª. Ed. Porto Alegre: Bookman, 2004. 

FORTUNE Magazine. Fortune 2007 Global 500. Special Issue. Atlanta, GA, July, 11, 2007. 

 



213 

GHEMAWAT, P. A estratégia e o cenário dos negócios: Textos e Casos. Porto Alegre: 
Bookman, 2000. 

GLUCK, F.; KAUFMAN, S. P.; WALLECK, A. S. Strategic Management for Competitive 
Advantage. Harvard Business Review, july-august, 1980. 

GODOY, A. S. Introdução à pesquisa qualitativa e suas possibilidades. RAE – Revista de 
Administração de Empresas, v. 35, n. 2, p. 57-63, 1995.  

GUZZO, R.A.; SHEA, G.P. Group Effectiveness: What Really Matters?; What Matters? Why 
It Matters What to Do A Case in Point Implications References. Sloan Management Review. 
v. 28, n. 3, p. 25-31. Cambridge: Spring 1987.  

HAMEL, G; PRAHALAD, C.K. Competing for the Future. Boston, Massachusetts: 
Harvard Business School Press, 1995.  

HARTLEY, J. F. Case studies in organizational research. In: CASSELL, C.; SYMON, G. 
(ed.) Qualitative methods in organizational research: a practical guide. London: Sage, 
1994. 

HEDBERG, B. How Organizations Learn and Unlearn. In: Nystrom, P.; Starbuck, W. (Eds.), 
Handbook of Organizational Design. v. 1, Oxford: Oxford University Press, 1981, p. 3-27. 

HEDBERG, B.; HOLMQVIST, M. Learning in Imaginary Organizations. In: DIERKES, M.; 
BERTHOIN ANTAL, A.; CHILD, J.; NONAKA, I. Handbook of Organizational Learning 
& Knowledge, New York:Oxford, 2001, p. 733-752. 

HEDBERG, B.; WOLFF, R. Organizing, Learning, and Strategizing: from construction to 
discovery. In: DIERKES, M.; BERTHOIN ANTAL, A.; CHILD, J.; NONAKA, I. Handbook 
of Organizational Learning & Knowledge, New York:Oxford, 2001, p.535-556. 

HENDERSON, B. D. As origens da estratégia. In: MONTGOMERY, C.; PORTER, M. 
Estratégia: a busca da vantagem competitiva. 3a. ed. Rio de Janeiro: Campus, 1998. 

HODGKINSON, Myra. A shared strategic vision: Dream or reality? The Learning 
Organization; 2002; v. 9, n. 2; ABI/INFORM Global. pg. 89. 

HOFSTEDE, G. Culturas e organizações: compreender a nossa programação mental. 
Lisboa: Edições Silabo, 2003. 

HOLLENBECK, J. R.; ILGEN, D. R.; SEGO, D.J.; HEDLUND, J.; MAJOR, D. A.; 
PHILLIPS, J. Extending the multilevel theory of team decision making: Effects of feedback 
and experience in hierarchical teams. Academy of Management Journal, v. 41, n. 3, p. 269-
282. Briarcliff Manor: Jun 1998. 

HUBER, G. P. Organizational learning: the contributing processes and the literature. 
Organizational Science, v. 2, n.1, p. 88-115, 1991. 

JOHNSON, J. M. In-depth interviewing. In: HOLSTEIN, J. A.; GUBRIUM, J. F. (Eds.) 
Handbook of interview research: context & method. Thousand Oaks: Sage Publications, 
2002, p. 103-119.  

 



214 

KIM, D. H. The link between individual and organizational learning. Sloan Management 
Review, Cambridge, v. 35, n.1, p. 37-50, Fall 1993. 

KIM, D. H. O elo entre a aprendizagem individual e a aprendizagem organizacional, in: 
KLEIN, D. A gestão estratégica do capital intelectual: Recursos para a economia 
baseada no conhecimento. Rio de Janeiro: Qualitymark, 1998. 

KING, N. Template analysis. In: SYMON, G.; CASSELL, C. (Ed.) Qualitative Methods 
and Analysis in Organizational Research: a Practical Guide, Thousand Oaks, CA: Sage, 
1998. p. 118-134. 

KITCHENER, K.S.; KING, P.M. The reflective judgement model: Ten years of research. In: 
COMMONS, M.L. (ed.). Models and Methods in the Study of Adolescent and 
AdultThought, v. 2 – Adult Development. Wetsport, CT: Greenwood, 1990. 

KOLB, D. A. Management and the learning process. California Management Review. v. 18, 
n. 3, p. 21-31, 1976. 

KOLB, D. A. Experiential Learning as the Source of Learning and Development. 
Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1984. 

KOLB, D.; RUBIN, I.; MCINTYRE, J. Psicologia Organizacional: uma abordagem 
vivencial. São Paulo: Atlas, 1978. 

LANE, C. Organizational Learning in Supplier Networks. In: DIERKES, M.; BERTHOIN 
ANTAL, A.; CHILD, J. e NONAKA, I. Handbook of Organizational Learning & 
Knowledge, New York:Oxford, 2001. p. 699-715. 

LEVITT, B.; MARCH, J. Organizational Learning. Annual Review of Sociology, v. 14, 
[s.n.], p. 319-40, 1988. 

LOIOLA, E.; BASTOS, A. V. B. A Produção Acadêmica sobre Aprendizagem 
Organizacional no Brasil. Revista de Administração Contemporânea - RAC, v. 7, n. 3, p. 
181-201, Jul./Set. 2003 (a). 

LORANGE, P; VANCIL, R. F.; How to design a strategic planning system. Harvard 
Business Review, September-October, 1976. 

LYLES, M. Organizational Learning in International Joint Ventures: The Case of Hungary. 
In: DIERKES, M.; BERTHOIN ANTAL, A.; CHILD, J.; NONAKA, I. Handbook of 
Organizational Learning & Knowledge, New York:Oxford, 2001. p. 681-698. 

MACLARAN, P.;  CATTERALL, M. Analysing qualitative data: Computer software and the 
market research practitioner. Qualitative Market Research, Bradford, v. 5, n. 1, p 28-39, 2002 

MAIER, G. PRANGE, C.; ROSENSTIEL, L. V. Psychological Perspectives of 
Organizational learning. In: DIERKES, M.; BERTHOIN ANTAL, A.; CHILD, J. e 
NONAKA, I. Handbook of Organizational Learning & Knowledge, New York: Oxford, 
2001. p. 14-34  

MARCH, J. G. Exploration and Exploitation in Organizational Learning. Organization 
Science, v. 2, n. 1, p.71-87, 1991. 

 



215 

MARKIDES, C. C. All the Right Moves: A Guide to Crafting Breakthrough Strategy. 
Boston, Massachusetts: Harvard Business School Press, 2000. 

MARSHALL, C.; ROSSMAN, G. B. Designing qualitative research. 3rd. ed. Thousand 
Oaks, CA: Sage, 1999. 

MARSICK, V. J. Learning in the Workplace: The Case of Reflective and Critical Reflective. 
Adult Education Quarterly, Washington, D.C., v.38, n.4, 1988. 

MARSICK, V.; WATKINS, K. Lessons from informal and incidental learning. In: 
BURGOYNE, J.; REYNOLDS, M. Management learning: integrating perspectives in theory 
and practice. London: Sage Publications, 1997. P. 295-311. 

MERRIAM, S. B. Qualitative Research and Case Study Applications in Education. San 
Francisco, CA: Jossey-Bass, 1998. 

MINTZBERG, H. Strategy – Making in Three Modes, California Management Review, 
Vol. 16, nº 2, Winter, 1973. p. 44-53 

MINTZBERG, H. Patterns in Strategy Formation. Management Science, v. 24, n. 9, p. 934-
948, Maio 1978. 

MINTZBERG, H. The strategy concept I : five Ps for strategy. California Management 
Review, Fall 1987, p.11-24. 

MINTZBERG, H.The Rise and Fall of Strategic Planning. New York: Free Press, 1994. 

MINTZBERG, H.; AHLSTRAND, B.; LAMPEL, J. Safári de estratégia: um roteiro pela 
selva do planejamento estratégico. Porto Alegre: Bookman, 2000. 

MINTZBERG, H.; QUINN, J. B. O processo da estratégia. 3.ed. Porto Alegre: Bookman, 
2001. 

MINTZBERG, H.; WATERS. J. A. Of Strategies, Deliberate and Emergent”. Strategic 
Management Journal, v. 6, n. 3, p. 257-272, Jul/Set. 1985. 

MORGAN, G. Imagens da organização. São Paulo: Atlas, 1996. 

MUMFORD, A. Action learning as a vehicle for learning. In: MUMFORD, A. Action 
learning at work. Hampshire: Gower Publishing Limited, 1997. 

MUMFORD, A. A learning approach to strategy. Journal of Workplace 
Learning. Bradford: 2000.Vol.12, Num. 7;  pg. 265 

NICOLINI, D.; MEZNAR, M. B. The social construction of organizational learning: concepts 
and pratical issues in the field. Human Relations, New York, v. 48, n. 7, p. 727-746, jul. 
1995. 

NONAKA, I.; TAKEUCHI, H. Criação de Conhecimento na Empresa – Como as empresas 
Japonesas Geram a Dinâmica da Inovação. Rio de Janeiro: Campus, 1997. 

 



216 

PAWLOWSKY, P. The Treatment of Organizational Learning in Management Science. In: 
DIERKES, M.; BERTHOIN ANTAL, A.; CHILD, J. e NONAKA, I. Handbook of 
Organizational Learning & Knowledge, New York: Oxford, 2001. p. 61-88. 

PENROSE, E. The Theory of the Growth of the Firm. London: Basil Blackwell, 1959. 

PETROBRAS Petróleo Brasileiro S.A. Apresenta informações institucionais da empresa. 
Disponível em: <http://www.petrobras.com.br>, Acesso em: 11 jul. 2006 às 17h33m. 

PLANO ESTRATÉGICO PETROBRAS 2020, 2007. <http://www.petrobras.com.br>, Acesso 
em: 17 dez. 2007 às 23h26m. 

PLANO DE NEGÓCIOS PETROBRAS 2015, 2007. <http://www.petrobras.com.br>, Acesso 
em: 17 dez. 2007 às 21h12m. 

POPPER, M.; LIPSHITZ, R. Organizational Learning: Mechanisms, Culture, and Feasibility. 
Management Learning, v. 31, n. 2, p. 181-196, 2000. 

PORTER, M. E. Competitive Strategy. New York: The Free Press, 1980. 

PORTER, M. E. Competitive Advantage. New York: The Free Press, 1985. 

PORTER, M. E. Estratégia Competitiva: técnicas para análise de indústria e da 
concorrência. 7a ed., Rio de Janeiro: Editora Campus, 1986. 

PRAHALAD C. K.; HAMEL G. The Core Competencies of the Corporation. Harvard 
Business Review, Vol. 68, nº 3, May-June 1990. 

PROBST, G.; BUCHEL, B.S.T. Organizational learning. London: Prentice Hall, 1997. 

RELATÓRIO ANUAL  2006. Relatório disponibilizado na seção Relação com Investidores 
no sítio institucional da Petrobras Petróleo Brasileiro S.A. Disponível em 
<http://www2.petrobras.com.br/ri/port/ConhecaPetrobras/RelatorioAnual/RelatorioAnual.asp
>. Acesso em 16/11/2007 às 21h58m.  

RUAS, R.; ANTONELLO, C. S.. Repensando os Referenciais Analíticos em Aprendizagem 
Organizacional: uma Alternativa para Análise Multidimensional. Revista de Administração 
Contemporânea - RAC, v. 7, n. 3, Jul./Set. 2003 

RUMELT, R.P. Towards a Strategic Theory of the Firm. In: LAMB, R. B. (ed). Competitive 
Strategic Management. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1984. 

SADLER, P. Leadership and Organizational Learning. In: DIERKES, M.; BERTHOIN 
ANTAL, A.; CHILD, J.; NONAKA, I. Handbook of Organizational Learning & 
Knowledge, New York:Oxford, 2001. p. 415-427. 

SAMPAIO, C.H.; PERIN, M.G. O processo de Aprendizagem Organizacional e a 
Performance Empresarial: o caso da Indústria Eletro Eletrônica do Brasil. Anais do 
XXVII EnANPAD, Atibaia: ANPAD, 2003.  

SCHAFFER, U.; WILLAUER, B. Strategic planning as a learning process.  Schmalenbach 
Business Review : ZFBF; Apr 2003; 55, 2; ABI/INFORM Global pg. 86. 

 



217 

SCHAW, R. B. A capacidade de agir: criação de um contexto para a delegação de poder. In: 
NADLER, D. Arquitetura Organizacional – A chave para a mudança empresarial. Rio 
de Janeiro: Campus, 1994. 

SCHEIN, E. H. Organizational culture and leadership. San Francisco, CA: Sage, 1993. 

SCHEIN, E. H. Three Cultures of management: The key to the Organizational learning. Sloan 
Managemenet Review. v. 38 n. 1, 1996. Disponível em < http://mitsloan.mit.edu/smr/ 
past/1996/smr3811.html >. Acesso em 12/10/2007 às 10h36m. 

SCHERER, K.R.; TRAN, V. Effects of Emotion on the Process of Organizational Learning.  
In: DIERKES, M.; BERTHOIN ANTAL, A.; CHILD, J.; NONAKA, I. Handbook of 
Organizational Learning & Knowledge, New York:Oxford, 2001, p. 369-394. 

SHRIVASTAVA, P. A typology of organizational learning systems. Journal of 
Management Studies, v. 20, n. 1, p. 7-28, 1983. 

SNELL, R.; CHAK, A. M. The learning organization: learning and empowerment for whom? 
Management Learning, Thousand Oaks, v. 29, n. 3, p. 337-364, sep 1998. 

STARBUCK, W.H.; HEDBERG, B. How Organizations Learn from Success and Failure. In: 
DIERKES, M.; BERTHOIN ANTAL, A.; CHILD, J.; NONAKA, I. Handbook of 
Organizational Learning & Knowledge, New York:Oxford, 2001. p. 327-350. 

STRAUSS, A. L. Qualitative analysis for social scientists. Cambridge: Cambridge 
University, 1987. 

TAVRIS, C.; WADE, C. Psychology in Perspective. New York: Harper Collins, 1995. 

THOMAS, J. B; SUSSMAN, S. W.; HENDERSON, J. C. Understanding "strategic learning": 
Linking organizational learning, knowledge management and sensemaking. Organization 
Science; May/Jun 2001; 12, 3; ABI/INFORM Global pg. 331 

TSANG, E. W. K. Organizational Learning and the Learning Organization: A Dichotomy 
Between Descriptive and Prescriptive research. Human Relations, v. 50, n. 10, p. 73-89, 
1997. 

VISSER, M. Deutero-learning in organizations: A review and a reformulation. The Academy 
of Management Review. Briarcliff Manor: Apr 2007. v. 32, n. 2; p. 659-667. 

WEICK, K. E. The Nontraditional Quality of Organizational Learning. Organization 
Science, v. 2, n. 1, p. 116-124 , 1991. 

WERNERFELT, B.  A Resource-Based View of the Firm. Strategic Management Journal, 
v. 5, n. 2, 1994, p. 171-80. 

WHITTINGTON, R. Estratégia após o Modernismo: Recuperando a Prática. RAE – Revista 
de Administração de Empresas, v. 44, n. 4, p. 44-53, 2004. 

WHITTINGTON, R. What is Strategy – and does it matter? London: International 
Thomson Publishing Company, 1993. 

 



218 

WIEGAND, M. Prazesse organizationalen lernens. Wiesbaden: Gabler, 1996. apud 
PAWLOWSKY,  P. The Treatment of Organizational Learning in Management Science. In: 
DIERKES, M.; BERTHOIN ANTAL, A.; CHILD, J. e NONAKA, I. Handbook of 
Organizational Learning & Knowledge, New York:Oxford, 2001. p. 61-88. 

 

 



219 

APÊNDICE A – PROTOCOLO DE ENTREVISTA 

I. Bases para a formulação das questões 

Problema de pesquisa: O que e como a organização aprende ao formular e implementar suas 
estratégias e de que forma essa aprendizagem é utilizada na realimentação do processo de 
formulação de novas estratégias, segundo a perspectiva de seus gestores?  
 
Foco: Gestores que respondem pela formulação de estratégias corporativas e implementação 
dessas estratégias em áreas específicas da organização.  
 
Pressuposto: A formulação de estratégias é efetuada por pessoas que vivem o ambiente de 
trabalho da organização e com essa experiência estabelecem objetivos de melhorias para o 
desempenho futuro. Ao transformarem esses intentos estratégicos, por sua vez, em ações 
efetivas, para vê-los implementados, acabam aprendendo ainda mais, o que possivelmente 
influencia a formulação de novas estratégias.  
 
Objetivo geral: Descrever e compreender se os gestores vêem os processos de formulação de 
e implementação de estratégias como fontes de aprendizagem e se essa aprendizagem é 
percebida como fator de influência na formulação e implementação de novas estratégias.  
 
Objetivos específicos:  
• Identificar e analisar as atividades formais e informais de aprendizagem; 
• Identificar e analisar os aspectos que favorecem ou dificultam a aprendizagem no processo 

de formulação e implementação de estratégias da organização  
 
II. Questões 
 
1. Como acontece o processo de formulação de estratégias?  

2. Como as estratégias formuladas são implementadas? 

3. Quais as pessoas envolvidas diretamente no processo de formulação de estratégias da 
empresa e que áreas elas representam?  

4. Quais são as pessoas responsáveis pela implementação das estratégias? 

5. Qual a sua participação específica no processo de formulação de estratégias 

6. Qual sua contribuição para a implementação de estratégias? 

7. Qual a influência das experiências vividas por você na empresa em sua participação na 
formulação de estratégias? Como essas experiências afetam a organização na formulação de 
estratégias? 

8. A experiência decorrente de situações vivenciadas anteriormente influencia a 
implementação de estratégias? Como?  

9. Existem processos formais de transmissão de conhecimento, treinamento e orientação para 
que as pessoas de sua unidade assimilem as novas estratégias? E informais? Em caso 
afirmativo, descreva esses processos formais ou informais. 

Qual a eficiência de cada um deles?  

10. Como as estratégias formuladas são transmitidas às diversas áreas da empresa? 
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11. Você observa processos de comunicação informais que afetam a formulação de 
estratégias? Quais?  

12. As dificuldades encontradas no processo de implementação de estratégias levam à 
reformulação dessas estratégias? 

13. Há exemplos de estratégias formuladas a partir da experiência adquirida pelos indivíduos 
em uma determinada situação de trabalho? Quais?  

14. O que você, seu grupo de trabalho, sua área, e a organização, como um todo, aprendem ao 
formular as estratégias da empresa? 

15. Cite exemplos em que a aprendizagem é utilizada na realimentação do processo de 
formulação de novas estratégias da empresa.  

16. O que você, seu grupo de trabalho, sua área, e a organização, como um todo, aprendem ao 
implementar as estratégias formuladas? 

17. Ao implementar estratégias é comum encontrar-se algo que possa ser feito de forma 
melhor do que o estabelecido na formulação de estratégias, e, com isso, o processo de 
formulação ser realimentado para correções? Cite exemplos. 

18. O que facilita e o que dificulta a aprendizagem individual e coletiva encontradas no 
processo de implementação de estratégias? 

19. Há casos de estratégias não implementadas devido a barreiras impostas à aprendizagem? 
Quais? 

20. Na formulação de estratégias são previstos mecanismos que facilitem a implementação de 
estratégias? Quais?  
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APÊNDICE B – TEMPLATE PARA ANÁLISE DAS ENTREVISTAS 

 

 

 

A. Análise externa e interna e a aprendizagem ocorrida nesse processo 

 A.1. Análise externa 

 A.2. Análise interna: 

 A.3. Aprendizagem na análise externa e interna: 

 

B. Formulação de estratégias e aprendizagem ocorrida nesse processo 

 

 B.1. Processo de formulação de estratégias 

 B.2. Participantes do processo de formulação de estratégias 

 B.3. Estratégias deliberadas 

 B.4. Estratégias emergentes 

 B.5. Aprendizagem na formulação de estratégias 

 

C. Implementação de estratégias e aprendizagem ocorrida nesse processo 

  

 C.1. Processo de implementação de estratégias 

 C.2. Facilitadores da implementação de estratégias 

 C.3. Barreiras à implementação de estratégias 

 C.4. Aprendizagem na implementação de estratégias 

 

D. Facilitadores e barreiras da aprendizagem. 

 

 D.1. Facilitadores da aprendizagem na organização 

 D.2. Barreiras à aprendizagem na organização 
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