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RESUMO 

Visando garantir a sustentabilidade,as organizações procuram sucessivamente por 
estratégias que alinhem seus processos e estruturas às exigências impostas pelos 
fatores ambientais, bem como as necessidades de seus clientes. Tradicionalmente o 
planejamento estratégico privilegia as competências essenciais, que são as 
competências específicas às áreas vitais da organização, isto é, aquelas que 
diferenciam a empresa perante os concorrentes e clientes. Nesse caso, o foco está 
especificamente no processo, e por mais que o indivíduo seja o responsável pela 
realização da tarefa, aquele segue normas de conduta e padronização, em 
detrimento das capacidades individuais, aas quais estão atreladas a teorias focadas 
nos aspectos da personalidade ou aptidões pessoais, e que também interferem no 
desempenho organizacional. Por conta da relação que há entre estratégia e aqueles 
que a realizam, surgem os agentes estratégicos, os quais podem ser definidos como 
indivíduos que por suas habilidades e competências possibilitam às organizações a 
obtenção de vantagem competitiva. Esse papel de agente estratégico pode ser 
direcionado àquele responsável pelo planejamento estratégico e por sua execução, 
que é o estrategista, o qual, prioritariamente para efeito dessa pesquisa está 
localizado no nível estratégico máximo dentro da organização. Esse interesse pelo 
estrategista, apesar de ainda tímido, vem crescendo ao longo dos últimos anos, 
destacando a “estratégia como prática” como um dos temas que mais prosperam 
nessa área, tendo como objetivo compreender como os estrategistas se comportam 
dentro do processo estratégico organizacional, e como ação e teoria se articulam na 
execução e articulação da estratégia. A pesquisa aqui realizada, apesar de não ter o 
mesmo foco da estratégia como prática, pretende complementar o estudo sobre o 
estrategista, uma vez que objetiva compreender como são formadas as suas 
competências. A metodologia utilizada para entender como as competências dos 
estrategista são formadas foi a fenomenologia, uma vez que se pressupõe que isso 
ocorra nas experiências vividas pelo indivíduo, transformado, posteriormente em um 
conhecimento, dando origem a uma determinada competência. Quanto ao método 
de coleta de dados, optou-se pela história oral, a qual oferece interpretações 
qualitativas de processos históricos-sociais do entrevistado e permite o 
aprofundamento nas diversas fases e etapas do exame histórico, enfocando a 
problemática que se insere no objeto de pesquisa, ampliando os procedimentos 
heurísticos adequados e que permitam encontrar respostas, mesmo que ainda 
imperfeitas, mas viáveis e aceitas do ponto de vista científico. Para a análise dos 
resultados, recorreu-se a análise proposicional do discurso, a qual é uma espécie de 
análise de conteúdo e que tem objetivo inferencial, trabalhando com o significado 
dos enunciados. Os resultados dessa pesquisa sugerem que há uma real 
possibilidade de que a formação do estrategista se inicie nas relações familiares, 
escolares e profissionais permitindo a construção de valores que irão balizar suas 
ações e posturas no decorrer de sua vida. 

 

Palavras-chave: competências, estratégia, estrategista,execução, planejamento. 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

In order to guarantee sustainability, organizations are in constant search of strategies 
which align their processes and structures to environmental matters and to their 
clients' needs. Traditionally, strategic planning privileges essential competencies, the 
competencies that are specific to the vital areas of the organization, that is, the ones 
that distinguish the company before their competitors and clients. In this case, the 
focus is specifically in the process and, as much as the individual is responsible for 
carrying out the task, they follow conduct regulations and standardization, to the 
detriment of their individual capacities, which are linked to theories focused on 
aspects of their personality or personal skills that also interfere in organizational 
performance. Because of the relationship between strategy and those that develop it, 
there are strategic agents, which can be defined as individuals who by their skills and 
competencies allow organizations to obtain competitive advantage. This role of 
strategic agent can be directed to that responsible for the strategic planning and 
execution, which is the strategist, which, as a matter of priority, for the purposes of 
this research, is located at the top strategic level within the organization. Even though 
this interest by the strategist is still small, it has been growing over the past few 
years, emphasizing the "strategy as practice" as one of the subjects that most thrive 
in this area, aiming to understand how strategists behave within the strategic 
organizational process, and how theory and practice are articulated in the execution 
and articulation of the strategy. The search here held, despite not having the same 
focus of the strategy as practice, intends to complement the study about the 
strategist, once it aims at understanding how their skills are formed. The 
methodology used to understand how the skills of a strategist are formed was 
Phenomenology, since it assumes that this occurs in experiences had by the 
individual, and later transformed into knowledge, giving rise to a particular 
competence. As for the data collection method, oral history was chosen, once it 
offers qualitative interpretations of historical and social processes of the interviewee 
and allows the deepening in the various phases and stages of historical examination 
focusing on the problems within the object of the research, extending the adequate 
heuristic procedures and that allow us to find answers, even if imperfect ones, but still 
viable and accepted from a scientific point of view. For the analysis of the results, an 
analysis of the propositional discourse was made, which is a kind of content analysis 
and has inferential goals, working with the meaning of the statements. The results of 
this research suggest that there is a real possibility that the formation of the strategist 
starts in their familiar, professional and academic relationships, allowing the 
construction of values that will mark out their actions and postures in the course of 
his life. 

  
  
Keywords: skills, strategies, planning, execution, strategist. 
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INTRODUÇÃO 

 

Atualmente, a ênfase dada ao planejamento estratégico pelas organizações 

visa o aumento da fatia de mercado e uma maior rentabilidade de sua receita em 

relação à concorrência. 

Essa disputa acirrada entre os diversos competidores estimula o 

desenvolvimento de estratégias que têm como objetivo principal a aquisição de 

vantagem competitiva, a qual pode ser conseguida através da geração de um valor 

diferenciado para os compradores e que seja de longo prazo para a organização. 

Em relação à vantagem competitiva, algumas teorias emergem dando conta 

de como adquiri-la e quais os recursos necessários para sua obtenção, como por 

exemplo, a gestão do conhecimento, a gestão por competências, a inteligência 

competitiva e a estratégia como prática, a qual aponta os indivíduos enquanto 

estrategistas, como áqueles que fazem as estratégias e são capazes de conduzir as 

organizações à conclusão de suas metas e objetivos. 

Portanto, para a estratégia como prática, o estrategista é um recurso capaz 

de trazer vantagem competitiva para a organização, pois é o responsável pelas 

ações estratégicas. 

A estratégia como prática surge na década de 1990 como uma espécie de 

chamada para o óbvio, uma nova abordagem denominada inicialmente de 

PracticeStrategy. 

Ao inserir a expressão “chamada para o óbvio”, pretende-se chamar a 

atenção para o que foi dito, com muita propriedade por Mantere et al (2009, p. 1), no 

trabalho sobre a Estratégia como Prática: “Organizações não criam ou realizam 

estratégias: as pessoas o fazem. As pessoas que investem seu talento, criatividade 

e energia para serviço estratégico”.  

Nestes estudos, pelo menos no campo da estratégia, o indivíduo retoma sua 

posição de destaque; a de estrategista. 

Contudo, os estudos em relação à Estratégia como Prática ainda são 

bastante incipientes, principalmente no Brasil. Porém, é possível perceber que o 

assunto vem despertando o interesse dos pesquisadores, que buscam compreender 

como os indivíduos se comportam dentro do processo estratégico organizacional, e 

como ação e teoria se articulam na execução da estratégia. 
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A Estratégia como Prática visa compreender os estrategistas, isto é, como 

são esses indivíduos, como percebem seus mundos, como aprendem e se 

desenvolvem dentro do trabalho de estratégia, bem como constroem suas 

identidades de estrategistas. 

Importantes estudos trazem informações sobre o perfil do estrategista, suas 

características e suas competências, todavia, não foram encontradas pesquisas que 

expliquem como são formadas as competências do estrategista. 

Essa possibilidade de aprofundamento em relação ao assunto tem como 

orientação aspectos ontológicos e epistemológicos do indivíduo, no que se refere à 

sua formação pessoal e intelectual. 

Para compreender o processo de formação das competências, foi 

necessário recorrer à área da educação, que descreve como é formado um dos 

principais atributos da competência, que é o conhecimento. 

Segundo Piaget (1961), a formação do conhecimento está baseada numa 

abordagem interacionista, sendo o resultado das interações do sujeito com o objeto. 

O sujeito aprende através de suas ações, construindo, ele próprio, 

continuamente seu conhecimento a partir das interações com o ambiente em um 

processo permanente e em constante desenvolvimento, onde novos níveis de 

conhecimento são construídos a partir das trocas entre sujeito/objeto, em um 

processo de tensão e conflito, envolvendo experiências concretas, observação e 

reflexão, resultando em uma permanente revisão de conceitos. 

Resumindo, a formação de uma competência ocorre a partir de um processo 

de aprendizagem e desenvolvimento das capacidades humanas, e para que haja o 

seu incremento é necessário que o sujeito possua habilidades para colocar em 

prática, e, ainda capacidades atitudinais, bem como disponibilidade para aprender, 

disposição para relacionamento, dentre outros. A combinação e a mobilização 

dessas capacidades é que permite o exercício da competência formada.  

Para a realização dessa pesquisa as investigações foram direcionadas aos 

ex-comandantes gerais da Polícia Militar do Estado de São Paulo, percebidos aqui 

como estrategistas, e estendida aos oficiais de outras patentes, visando traçar 

comparações com estes que, in tese, ainda não se tornaram estrategistas de fato.  
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Portanto, essa pesquisa pretende identificar como se formam as principais 

competências do estrategista investigando as experiências vividas por cada 

indivíduo dentro do contexto social, acadêmico e profissional. 
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1 Problematização 

 

Algumas organizações reconhecem nos recursos internos um potencial 

capaz de lhes conferir determinada característica sustentável e de difícil reprodução 

por parte de seus concorrentes, que lhes traga maior rentabilidade e uma posição de 

destaque no mercado onde atua. 

 “A proposição central dessa corrente é que a fonte da vantagem competitiva 

se encontra primariamente nos recursos e nas competências desenvolvidos e 

controlados pelas empresas” (VASCONCELOS; CIRINO, 2000, p. 25). 

Já a Estratégia como Prática pretende conhecer o sujeito estrategista no seu 

dia-a-dia dentro da organização pois, como responsável pelas estratégias 

organizacionais, é de se esperar que o estrategista seja dotado de atributos como 

competências individuais capazes de levar aos resultados esperados, contrapondo 

às pesquisas convencionais que atribuem pouca ou nenhuma relevância ao fazer da 

estratégia o papel das pessoas, enquanto estrategistas. (JARZABKOWSKI; SPEE, 

2009) 

Kaplan e Norton (2004, p. 23), apontam as pessoas como “o capital que 

influencia de maneira mais significativa a competitividade”, enfatizando a importância 

de se investir em ativos intangíveis, em particular os que estão vinculados às 

competências estratégicas, definidas pelos autores como “disponibilidade de 

habilidades, talento e conhecimento para executar as atividades requeridas pela 

estratégia”. 

Com foco nos recursos internos, especificamente aqueles próprios dos 

indivíduos enquanto estrategistas, é que se pretende conhecer como se formam as 

suas competências, haja vista a importância que o estrategista vem adquirindo 

dentro do contexto organizacional. 

 

1.1Objetivo Geral 

 

Identificar como se formam as principais competências dos estrategistas. 
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1.2 Objetivos Específicos 

 

O objetivo geral pode ser alcançado pelo cumprimento dos seguintes 

objetivos específicos: 

a. Analisar o contexto sócio-familiar na formação do estrategista; 

b. Analisar a influência da vida acadêmica na formação do estrategista; 

c. Analisar a trajetória profissional do estrategista; 

d. Analisar como as experiências vividas influenciaram na aquisição do 

conhecimento estratégico; 

e. Demonstrar a relação entre o conhecimento estratégico adquirido e a 

formação das competências próprias do estrategista. 

 

1.3 Justificativa 

 

Atualmente autores como Witzel (2005), Charan (2007), Bossydi e 

Charan (2010), Montegomery (2012), entre outros, apontam que a estratégia nas 

organizações se tornou um trabalho de experts, ou seja, algo a ser realizado por 

indivíduos com características especiais, que além de executivos, sejam líderes que 

tenham as competências de um estrategista. 

Por conta desse interesse que cresce e se renova em torno da figura do 

estrategista é que os estudos sobre quem são, como agem e como são formados 

passam a ser necessários, pois permitem que as organizações escolham aqueles 

estrategistas que melhor se adaptam às suas necessidades. 

Diante do exposto, surge a necessidade de um aprofundamento em relação 

à formação do estrategista se faz necessário, principalmente se houver a 

possibilidade de ver revelada como são formadas as suas competências, pois é 

preciso lembrar que, para as organizações, os estrategistas são considerados como 

geradores de valor. 

Sendo assim, à medida que as pesquisas tragam resultados que possibilitem 

a formação e o aprimoramento dos estrategistas, será suprida a eventual carência 

existente hoje no perfil de líderes e gestores. 
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Nesse sentido, entende-se que esta pesquisa se encaixa na linha de gestão 

de pessoas e organizações, pois visa compreender em essência a formação das 

competências do estrategista, entendido como um fenômeno que aparece em 

determinado momento da vida do indivíduo e o põe em destaque no planejamento 

ou execução das estratégias, seja das organizações militares ou civis. 

 

1.4 Relevância do Estudo 

 

Em 1927, na Harvard Business School, nos Estados Unidos, tem início o 

estudo da estratégia no meio acadêmico, mas é a partir da década de 50, com os 

trabalhos de Chandler e Ansoff que se alcança maior consistência no corpo teórico 

da administração estratégica. 

Dentro desse contexto, surge a necessidade de se aprimorar os trabalhos 

com foco nos recursos organizacionais, interpretados aqui como atributos pessoais e 

individuais, os quais podem trazer importantes impactos na capacidade das 

empresas em adquirir vantagens persistentes ao implementar estratégias. 

Logo, o indivíduo está no centro da discussão, sendo principal objeto de 

estudo, ou melhor, sua condição de estrategista. Condição esta que suscita uma 

pergunta: como este sujeito se tornou um estrategista? Pois o estrategista tem 

competências que as demais pessoas não possuem, e que o faz ser o que é. E se 

ele tem competências diferenciadas, como é que foram formadas?  

Dessa forma, entende-se relevante o estudo, pois ao saber como se formam 

as competências dos estrategistas, é possível rever conceitos em relação a seleção 

a formação de gestores, seja no meio militar ou civil, e, ainda especializar a partir de 

novas descobertas, os gestores já formados, proporcionando-lhes novas 

perspectivas no campo estratégico. 

Portanto, este estudo visa preencher uma lacuna aparentemente existente, 

no que se refere ao conhecimento da formação das competências do estrategista. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 O Indivíduo como Agente de Criação de Valor 

 

Para que se compreenda a finalidade desta pesquisa, é preciso 

compreender inicialmente a importância do indivíduo para as organizações, ou 

melhor, aquilo que ele representa nas relações de trabalho. 

  As pessoas, de maneira geral, por princípios éticos, morais, religiosos e de 

educação merecem toda consideração e respeito, independentemente de cor, raça, 

sexo ou religião, fato inquestionável e incontestável dentro de uma perspectiva de 

respeito à vida e à dignidade humana. 

Porém, nas relações de trabalho, o indivíduo, além do respeito que lhe é 

devido por sua condição humana, a ele também é atribuído um valor, que está 

diretamente relacionado ao seu conhecimento, habilidades e atitudes, ou seja, suas 

competências, um recurso capaz de diferenciá-lo dos demais trabalhadores. 

Segundo Oderich (2005), a busca por indivíduos capacitados surge na 

época em que se utilizava o princípio taylorista para selecionar indivíduos com 

habilidades técnicas relacionadas ao trabalho. 

No final da década de 70 e início dos anos 80, os programas de 

desenvolvimento organizacional, ancorados no planejamento estratégico, trouxeram 

ganhos às pessoas que passaram a participar no estabelecimento da missão 

organizacional, definir o negócio, divulgar a visão organizacional, discutir valores e 

crenças percebidas dentre outras atividades estratégicas (GRAMIGNA, 2002). 

Ainda, segundo Gramigna (2002) o desenvolvimento organizacional 

estimulou os dirigentes a repensar suas empresas, dentro de um contexto qualitativo 

que representou um avanço na maneira de gerenciar pessoas. Um movimento que 

se estendeu à década de 80, com o movimento da qualidade. 

A partir dessa época, os problemas passaram a ser resolvidos com a 

participação dos empregados através de sugestões, reuniões de discussão sobre 

problemas sistematizados, abrindo assim um espaço para as pessoas participarem 

da vida da organização. 
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Um dos exemplos de como agregar valor ao negócio vem do Japão através 

os programas kaisen, Kanban e Just in Time. Estes programas têm como premissa 

básica a melhora da produtividade e a satisfação do cliente, como também as 

pessoas, que atuam como peça-chave para que os objetivos sejam atingidos. 

Gramigna (2002) destaca que de todos os programas instalados no Brasil, o 

de pior resultado foi a reengenharia devido à forma como foi interpretado, ela diz que  

“ainda em 1990, chega em nosso país a reengenharia, modelo 
adotado por algumas empresas brasileiras. Sua filosofia, apoiada por 
estratégias de alterações nas organizações, priorizou mudanças de 
cultura, estrutura e indivíduos... O resultado foram perdas 
inestimáveis de talentos e saberes e elementos culturais 
desnecessários.(GRAMIGNA, 2002, p. 3). 

No quadro 1 é possível visualizar os três movimentos e suas características 

resumidas: 

Quadro 1 - Modelo de Reengenharia Adotado no Brasil 

Movimentos e épocas em que foram mais evidentes  Influência na Gestão de Pessoas 

Desenvolvimento Organizacional 
(Final dos anos 70 e início dos anos 80) 

 Participação das pessoas na definição de 
suas missões setoriais, objetivos e metas 
de trabalho. 

QUALIDADE 
(Início nos anos 80 e auge dos anos 90) 

 Surgimento da cultura participativa, 
gerando o envolvimento das pessoas nas 
decisões direcionadas e melhorias nos 
processos de trabalho. 

 Identificação de indicadores de 
desempenho, servindo como padrão para a 
mensuração do desempenho individual e 
das equipes. 

REENGENHARIA 
(Anos 90) 

 
 

 Constatação da inutilidade de serem 
adotadas medidas radicais de 
enxugamento de quadros, como forma de 
redução de custos e aumento da 
produtividade. 

 Retorno à ideia de valorização e retenção 
de talentos. 

Fonte: Adaptado de Gramigna (2002, p. 3) 
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Na década de 80, Wernerfelt (1984) analisou e concluiu que para a empresa 

recursos e produtos são lados da mesma moeda, ou seja, diversos produtos 

requerem diversos recursos, e diversos recursos podem ser utilizados em diversos 

produtos, indicando que ambos podem ser utilizados para ganho de vantagem sobre 

a concorrência.   

Esta perspectiva está contida dentro da RBV, Resource-basead View, que 

considera a possibilidade de aquisição de vantagem competitiva, a partir de recursos 

que representem uma barreira em relação aos concorrentes, desde que não 

possuam recursos semelhantes (WERNERFELT, 1984). 

Quanto aos recursos, estes podem ser tangíveis ou intangíveis, se 

relacionam à dimensão estratégica das organizações, sendo uma alternativa 

importante para o desenvolvimento e melhoria no desempenho. 

Diferente dos recursos tangíveis que se relacionam aos recursos materiais e 

financeiros das organizações, os recursos intangíveis referem-se à inteligência 

organizacional composta pelos sistemas de informação e conhecimento, pelas 

competências dos funcionários, pela qualidade dos processos de produção, pelo 

atendimento ao cliente e pelo capital intelectual considerado um bem intangível de 

valor de difícil mensuração (PICCHIAI et al 2007). 

As organizações, interagindo com o ambiente, têm como objetivo absorver 

informações e transformá-las em conhecimento para formação de suas 

competências. 

O indivíduo e suas capacidades emocionais e intelectuais são as bases do 

conhecimento, sendo, portanto, necessário considerá-los para haver o efetivo 

compartilhamento das informações. 

Para Carbone et al. (2009), nos recursos intangíveis pode ser encontrada a 

inteligência organizacional, onde estão as competências dos indivíduos, capaz de 

criar valor à organização. 

Considerando esse aspecto, vale ressaltar que gerir adequadamente esses 

recursos, passa a ser de suma importância para a organização, uma vez que podem 

determinar seu crescimento e sustentabilidade. 
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Em relação ao capital humano, Edvinson e Malone (1998) o descrevem 

como sendo toda a capacidade, conhecimento, habilidade e experiências individuais 

dos funcionários, sendo considerado também, além da soma desses atributos, a 

dinâmica da organização, que participa diretamente na potencialização desse 

capital, pois visa à melhoria dos processos de produção e atendimento ao cliente. 

Dessa forma, o capital humano pode ser definido como a qualidade do 

sistema de capacitação e de compartilhamento de competências dos funcionários, 

capaz de produzir inovação e conhecimento.  

O que os líderes precisam fazer é captar, reter e compartilhar o 

conhecimento, para que ele possa ser socializado em toda a organização, e dessa 

forma fazer com que permaneça nela. 

As concepções sobre a importância do capital humano levou as empresas a 

reverem seus conceitos não apenas sobre a organização do trabalho, mas também 

sobre os modelos de gestão de pessoal. 

Essa nova visão sobre o capital humano faz surgir o conceito de Human 

Resource Management, ou Gestão Estratégica de Recursos Humanos. (FLEURY; 

FLEURY, 2001). 

Os autores destacam alguns pontos da Gestão Estratégica de Recursos 

Humanos que diferem do método tradicional: 

 

 A importância atribuída ao desenvolvimento do empregado, 
como recurso fundamental para a consecução das estratégias 
empresariais; 

 A importância do desenvolvimento do trabalho em equipe; 

 A gestão da cultura para o sucesso organizacional. (FLEURY 
e                                  FLEURY, 2001). 

 

 

É importante salientar que a importância do indivíduo está relacionada 

diretamente às suas competências, e como estas podem trazer vantagens para a 

organização, portanto, indivíduos altamente competentes e especializados têm uma 

possibilidade maior de oportunidades no mercado. 

As empresas que têm indivíduos altamente competentes em seus quadros, e 

em funções estratégicas conseguem adquirir vantagem competitiva e, 

consequentemente, criar uma barreira em relação à concorrência. 
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2.1.1 As Competências Individuais 

 

Ao reconhecer a importância do indivíduo para a organização e estudá-lo em 

profundidade é possível detectar dentre as competências pessoais aquelas capazes 

de satisfazer as necessidades organizacionais em termos de melhoria na qualidade 

dos produtos/serviços oferecidos aos clientes, redução de custos e aquisição de 

vantagem competitiva. 

Fleury e Fleury (2001, p. 18) definem competência como uma “palavra 

utilizada para designar pessoa qualificada para realizar algo”. Significa, também, a 

capacidade de uma pessoa em assumir iniciativas, ir além das atividades prescritas, 

ser capaz de compreender e dominar novas situações no trabalho. 

As noções de competência, segundo Fleury e Fleury (2001) estão dispostas 

da seguinte maneira, conforme Figura 1: 

 

Figura 1 - Noções de Competência 

Fonte: Adaptado de Fleury e Fleury (2004) 

 

Nesse sentido o trabalho não é mais o conjunto de tarefas associadas 

descritivamente ao cargo, mas algo individual que se manifesta face de uma 

situação profissional. (FLEUY e FLERY 2004). 
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Com isso os indivíduos passam a se destacar dentro das organizações pela 

forma como desempenham suas funções e pelos resultados alcançados, 

apresentados a seguir, em complemento à figura 1: 

 

a. O saber agir implica ao indivíduo saber o que e por que faz. Saber 
julgar, escolher e decidir; 

b. O saber mobilizar está relacionado à forma como o indivíduo irá 
por em movimento os recursos de pessoas, financeiros e materiais 
criando um esforço coordenado entre eles; 

c. O saber transmitir informações e conhecimentos implica em 
atitudes que assegurem perfeita compreensão as pessoas; 

d. O saber aprender demanda que o conhecimento e a experiência 
seja trabalhada para que os modelos mentais sejam constantemente 
revistos, possibilitando o desenvolvimento individual e coletivo; 

e. O engajamento é fundamental entre indivíduo e a organização, a 
fim de que haja um real comprometimento com seus objetivos; 

f.  O saber assumir responsabilidades implica ao indivíduo assumir 
riscos e as consequências de suas ações, o que levará ao seu 
reconhecimento dentro da organização.  

g. Ter visão estratégica impõe ao indivíduo conhecer e entender em 
profundidade o negócio da organização, conhecer o ambiente e 
identificar oportunidades e alternativas que possam melhorar o 
desempenho e a rentabilidade. (FLEURY e FLEURY, 2001). 

 

 

Logo, competência não pode ser vista apenas como o conjunto de 

conhecimentos, habilidades e atitudes necessários para exercer determinada 

atividade, sua compreensão deve também ser estendida em relação ao 

desempenho do indivíduo em um dado contexto. 

Outro fato que demonstra a crescente importância em relação ao indivíduo, 

suas competências e como estas podem influenciar o desempenho das 

organizações pode ser encontrado em nova proposta em se utilizar o setor de RH -

Recursos Humanos - como centro de obtenção de resultados. 

Almeja-se, com isso, encontrar indivíduos que levem à organização a uma 

posição sustentável dentro do mercado em que atuam, todavia existem fatores 

intervenientes que provocam grandes diferenças entre as organizações, como o 

ambiente social, cultural e político, o que faz com que as organizações tenham 

necessidades de diferentes competências para manterem-se competitivas. 

Nesse contexto, insere-se a necessidade de as organizações considerarem 

as competências gerenciais como um novo conjunto de competências. 
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Segundo Oderich (2005), em nível individual, as competências gerenciais, 

são geralmente concebidas como um conjunto de conhecimentos, habilidades e 

predicados que o gerente emprega em determinadas situações e que agrega valor à 

organização e ao indivíduo. 

 Com sua origem no chefe, o qual é o responsável por garantir o lucro do 

patrão, o gerente busca, de maneira equilibrada, a obtenção de resultados, 

administra pessoas e está sempre em busca de inovação, cabendo a ele, também, 

ser o elo entre a empresa e os trabalhadores, a fim de compor forças e interesses. 

(ODERICH, 2005). 

A visão genérica da função gerencial vem sofrendo alterações em 

decorrência das novas formas de organização e gestão, o que obriga o gestor a 

ampliar e desenvolver suas competências. 

Essa proposição exige daquele que ocupa a função gerencial, não somente 

o saber fazer, mas, também, a capacidade de identificar e selecionar o como fazer, a 

fim de se adaptar às contingências enfrentadas pela Organização. (RUAS, 2005). 

Para Vergara (2007, p. 64) existe hoje a necessidade de gestores capazes 

de perceber que não só as empresas e seu ambiente mudam exigindo renovação 

constante de competência, as mesmas são movidas por cooperação e por conflito, o 

que impõe saber lidar com essas forças contraditórias. 

Ruas (2008) vê na competência gerencial uma instância fundamental nos 

processos de mudança, pois se trata de uma competência em que se destaca o 

papel de liderança, o qual se relaciona diretamente com as competências funcionais, 

necessárias ao desempenho das áreas vitais da empresa. Em outras palavras a 

competência gerencial é a responsável pelos resultados pretendidos pela 

organização, pois é aquela que irá movimentar os recursos humanos, financeiros e 

materiais de forma a atingir as metas propostas pelo planejamento estratégico. 

Além de mobilizar recursos, cabe também à competência gerencial a 

mobilização das competências organizacionais, definidas na Quadro 2: 
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Quadro 2 – Definição de Competências 

 

DIMENSÕES 
ORGANIZACIONAIS DE 

COMPETÊNCIAS 
NOÇÕES ABRANGÊNCIA 

ESSENCIAIS 

 
São as competências que 
diferenciam a empresa 

perante os concorrentes e 
clientes, e constituem a 

razão de sua sobrevivência. 
 

Devem estar presentes em 
todas as áreas, grupos e 
pessoas da organização, 

embora em níveis 
diferenciados. 

FUNCIONAIS 

 
São competências 

específicas a cada uma das 
áreas vitais da empresa 

(vender, produzir e 
conceber, por exemplo) 

 

Estão presentes entre os 
grupos de cada área. 

INDIVIDUAIS 

 
São as competências 

individuais e compreendem 
as competências gerenciais. 

 

Apesar da dimensão 
individual, podem 

importante influência no 
desenvolvimento das 

competências dos grupos ou 
até mesmo da organização. É 

o caso das competências 
gerenciais. 

Fonte: Adaptado de Ruas (2008, p. 248) 

 

2.1.2 As Relações Humanas nas Organizações 

 

Diversos estudos e teorias discutem as relações dos indivíduos dentro das 

organizações buscando entender como isso pode influenciar nos resultados e 

desempenho organizacional. Uma dessas teorias é Teoria da Agência, que 

considera por que alguns indivíduos têm condições de influenciar mais nos 

resultados do que outros. 

Nesse sentido, Bulgacov et al (2007, p. 112) destacam que “o conceito de 

agência pode ser explorado para o estudo das organizações e estratégia, pois 

oferece bases para uma discussão”.  
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Portanto, sendo o gerente um ator dentro da organização é possível colocá-lo 

em meio à discussão dentro do campo estratégico, uma vez que ele tem condições 

de deliberar sobre estratégia e, consequentemente, influenciar nos resultados 

operacionais. 

Bulgacov (2007) destaca alguns conceitos para agente, a partir das definições 

dadas por diversos autores, como exposto na Quadro 3: 

 

Quadro 3 – Conceitos para Agente 

AUTORES CONCEITOS PARA AGENTE 

Emirbayer e 

Mishe (1998) 
Capacidade de o ser humano dar forma às circunstâncias em que vive. 

Lukes (1974) 
Um agente livre é capaz de fazer escolhas racionais para seu self e para a 

sociedade. 

Sewell (1992) 

Ser agente significa ser capaz de exercer algum grau de controle sobre as 

relações sociais em que está imerso, implica na capacidade de transformar 

aquelas relações sociais em algum grau. Agentes são empowereda agir com 

e contra outros por meio de estruturas: eles têm conhecimento dos esquemas 

que informam a vida social e têm acesso a recursos humanos e não humanos 

e os aplicam. 

Goffmann (1967) 

A transposição dos esquemas e remobilização dos recursos que constituem a 

agência são sempre atos de comunicação com outros. Isso depende 

profundamente das suas posições em organizações coletivas. A agência é 

exercida por pessoas, é coletiva tanto em termos de suas fontes e seu modo 

de exercício. As formas específicas que a agência terá consequentemente 

variam e são culturalmente e historicamente determinadas, mas a capacidade 

para a agência é dada aos humanos como a capacidade a respiração. 

Meyer e 

Jepperson (2000) 

Indivíduos e sociedades juntos são vistos como centros autorizados e fontes 

de toda ação social. A capacidade construída para a agência responsável é a 

essência do actohood moderno. Quanto mais próximos dos princípios 

estruturais, mais poder, mais capacidade agêntica e menos transformação. 

Giddens (1989) 

Ser capaz de atuar de outro modo. Ser capaz de intervir no mundo, ou abster-

se de tal intervenção, com o efeito de influenciar um processo os estado 

específico de coisas. Criar uma diferença. 

MacahadodaSilva; 

Fonseca; 

Crubelette (2005) 

Capacidade de interferir em eventos, não necessariamente de modo 

intencional. 

Fonte: Adaptado de Bulgacov (2007, p. 113) 
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Dessa maneira, percebe-se a capacidade que o indivíduo tem em influenciar 

por ação ou omissão o complexo contexto social/organizacional em que está 

envolvido tornando-se, inclusive, uma medida de análise individual quando os 

conceitos são considerados em níveis de análises maiores, como no caso da 

estrutura social, onde estão envolvidos os valores, as regras e as normas que 

regulam as interações estabelecidas entre indivíduos com diferentes capacidades 

(BULGACOV, 2007). 

As capacidades individuais diferem a partir do momento em que é possível 

relacioná-las ao desempenho da organização, por isso espera-se que a competência 

gerencial seja demonstrada diariamente nas diversas circunstâncias que o trabalho 

impõe ao indivíduo, “exigindo dele a prática de diversos recursos como o 

conhecimento, capacidades cognitivas, capacidades integrativas e capacidades 

relacionais” (RUAS, 2008, p. 249). 

Em outras palavras o papel gerencial deve ser desempenhado por pessoas 

diferenciadas, como propõe Ansoff (1993) ao relacionar o papel gerencial aos 

executivos, definindo-os como: líderes, administradores, planificadores e 

empreendedores. 

Estes papéis gerenciais, segundo Ansoff (1993, p. 343), podem ser 

considerados como Arquétipos Gerenciais, e os define da seguinte forma: 

 

O líder ocupa o papel de implantador, que valoriza a capacidade e 
comunicação, a habilidades e características pessoais diferentes; 
O papel de controle requer o administrador com uma compreensão 
profunda das variáveis críticas para o sucesso da empresa, uma 
habilidade de apontar as causas de problemas, e uma capacidade de 
desenvolver linhas de ações corretivas. Ainda que esteja atento ao 
elemento humano, o administrador não permite que lealdades e 
influências pessoais ocultem os problemas reais. 
O planificador dedica-se ao desempenho futuro da empresa 
mediante o aproveitamento de oportunidades futuras nas áreas 
tradicionais da empresa e a guiar a empresa para o atingimento das 
suas metas de desempenho de futuro. 
O empreendedor é orientado para o futuro como o planificador, 
porém difere desta à medida que o empreendedor está preocupado 
em mudar a dinâmica tradicional da empresa; buscar novos negócios 
para diversificar a empresa; criar novos negócios no futuro; assumir 
riscos espontaneamente; estabelecer novos desafiantes e objetivos; 
solucionar problemas de maneira divergente, o que cria novas 

oportunidades. (ANSOFF, 1993, P. 343). 
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Ansoff (1993, p. 345) acredita que “Quando todas essas habilidades e todos 

os talentos são encontrados numa única pessoa, tem-se um gênio gerencial raro, 

que se desincumbe de cada uma das tarefas com a mesma qualidade e excelência”. 

A busca por esse gênio raro proposto por Ansoff começa a ser discutida a 

partir do momento em que se localizam no estrategista, as características elencadas, 

definidas por Bossidy e Charan (2010) como: 

 

1. Ser capaz de identificar as mudanças externas sem perder o foco 
da realidade; 

2. Ter a capacidade ouvir as pessoas; 
3. Reconhecer talentos; 
4. Conduzir as pessoas com base na recompensa; 
5. Orientar e valorizar as pessoas; 
6. Estabelecer metas e prioridades claras; 
7. Recompensar quem faz; 
8. Concluir, sempre, o que foi planejado; 
9. Conhecer a si próprio; 
10. Manter-se firme na liderança no momento de por a estratégia em 
prática 

 

 Nesse sentido é preciso localizar o estrategista e suas competências dentro 

do contexto organizacional, enquanto portador e disseminador do princípio 

estratégico, porém a maior parte dos estudos em estratégia privilegia aspectos 

relacionados a conteúdo e processo estratégico. 

As teorias que buscam uma compreensão mais abrangente em relação ao 

papel e às características do estrategista, ainda constituem minoria nos estudos 

estratégicos (BULGACOV, 2007). 

Porém, já desponta como um tema de interesse crescente pelos 

pesquisadores da área de estratégia, é o caso da Estratégia como Prática, que 

discute o estrategista enquanto ser social dentro das organizações e procura 

compreender como esse profissional se desenvolve, toma as suas decisões, bem 

como se relaciona com as pessoas, dentre outros aspectos. 
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2.2 A Estratégia como Prática 

 

Neste tópico, apresentam-se alguns aspectos sobre a Estratégia como 

Prática, a qual trata a estratégia como algo que as pessoas fazem. Trata-se de uma 

busca visando compreender como as pessoas praticam a estratégia dentro das 

organizações, ou seja, abre espaço para que se conheçam as relações sociais dos 

estrategistas. 

Logo, compreender as pessoas é uma das questões-chave na pesquisa da 

Estratégia como Prática, pois "o foco dessa abordagem é sobre a estratégia como 

uma prática social, no sentido de perceber como os praticantes de estratégia 

realmente agem e interagem dentro do contexto estratégico" (WHITTINGTON, 1992, 

p. 731). 

O alinhamento da Estratégia como Prática com o objetivo desta pesquisa, 

ocorre justamente, a partir do momento em que ela corrobora com a importância que 

o estrategista vem adquirindo para as organizações, como fonte de criação de valor 

que ocorre a partir do momento em que as competências individuais, quando 

colocadas em prática, se transformam em resultados positivos para a organização. 

Assim sendo, a preocupação com a eficácia das práticas estratégicas é um 

dos pontos de interesse da Estratégia como Prática, e quanto depende do domínio 

que os estrategistas devem ter sobre determinadas habilidades e conhecimentos. 

Essas habilidades e conhecimentos oferecem capacidade para o uso de 

técnicas analíticas de planejamento, aliadas à habilidade de adaptação a 

procedimentos e a padrões e rotinas de trabalho. 

Vale descrever um brevíssimo comentário sobre a evolução do pensamento 

organizacional antes de entrar definitivamente no assunto aqui proposto, cabendo 

destacar que durante a primeira metade do século XX, as organizações 

permaneceram imunes à influência de forças sociais, tendo como principal 

preocupação suas próprias operações. 
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Para Ansoff (1993), existem três fases sequenciais que podem representar o 

problema primordial das organizações:  

 

1. A criação da empresa moderna por um empreendedor;  

2. O aperfeiçoamento da tecnologia de produção em massa e  

3. O desenvolvimento do marketing em massa (ANSOFF,1993). 

 

A concorrência direta e o ambiente competitivo pouco ou nada interessavam 

aos gestores daquele período, contudo, a partir da década de 50, o ambiente 

começava a se tornar mais complexo e as empresas deveriam adaptar-se a ele para 

sobreviverem no mercado. 

Como já apontado, as empresas buscam descobrir formas de desenvolver 

estratégias que possibilitem mantê-las competitivas no mercado onde atuam, 

constituindo um dos principais pontos de pesquisa na teoria em administração 

estratégica. 

Kaplan (2004, p. 34) lembra que a “estratégia não é um processo gerencial 

isolado; é uma das etapas de um processo lógico que movimenta toda a 

organização”, isto é, envolve desde o nível estratégico até o nível operacional, passa 

pela declaração de missão e culmina com o trabalho executado pelos empregados 

da linha de frente. 

Em outros estudos não se analisam os resultados sob a perspectiva da 

influência direta dos estrategistas, mas como resultado dos processos estratégicos, 

em resposta a questões ambientais internas ou externas, como afirma Porter (2004), 

ao dizer que: 

“a essência de uma estratégia competitiva é relacionar uma 
companhia ao seu meio ambiente, e que forças externas à indústria 
são significativas principalmente em sentido relativo; uma vez que as 
forças externas em geral afetam todas as empresas na indústria, o 
ponto básico encontra-se nas diferentes habilidades das empresas 
em lidar com elas”. (PORTER, 2004, p. 3). 

 

Em uma réplica ao pensamento de Porter, Mantere et al, (2009, p.1) afirmam 

que é pertinente destacar que as “Organizações não criam ou realizam estratégias: 

as pessoas o fazem. As pessoas que investem seu talento, criatividade e energia 

para serviço estratégico”. 
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Apesar da citação acima ser do ano de 2009, foi a partir dos anos 90 que 

surgiu a teoria da Estratégia como Prática. Trata-se de uma vertente no campo de 

estudos voltados para a estratégia organizacional, que percebe a estratégia como 

uma coisa que as pessoas fazem e não exclusivamente como algo que as 

organizações possuem. 

A estratégia como prática pode ser vista como parte de uma grande 

preocupação em considerar aspectos humanos e individuais na gestão 

organizacional. O seu objetivo está na perspectiva de uma “virada para prática”, nos 

estudos sobre estratégias organizacionais, a fim de que se possa abranger a ação 

humana no processo de criação e disseminação da estratégia (JARZABKOWSKI; 

BALOGUN; SEIDL, 2007). 

Os estudos sobre este assunto tratam de como os estrategistas expressam 

a sua criatividade dentro do processo estratégico; como eles promovem os seus 

interesses, o que impede que esses interesses sejam realizados e como as 

atividades de elaboração e organização das estratégias podem atrair ou reprimir a 

criatividade individual, a inovação e a liderança. 

Jarzabkowski, Balogun e Seidl (2007) indicam que outra decorrência dos 

estudos da Estratégia como Prática está no fato de a pergunta de pesquisa ter a 

possibilidade de abranger, simultaneamente, três elementos – práticas, práxis e 

praticantes, com possibilidade de ser dado um maior enfoque à interconexão entre 

dois deles.  

Whittington (2006, p. 619) define os elementos apresentados acima como: 

 

 As práticas: rotinas compartilhadas de comportamento, 
incluindo tradições, normas, maneiras de pensar e atitudes 
em um sentido mais amplo;  

 A práxis: atividade atual que os indivíduos executam na 
prática. Consiste no trabalho intraorganizacional necessário 
para fazer e executar a estratégia;  

 Os praticantes: indivíduos que realizam atividades envolvidas 
com a formulação e a implementação da 
estratégia.(WHITTINGTON,2006, P. 619). 

 

Mardsen e Towley (2010, p. 31) quando abordam a Estratégia como Prática, 

lembram que é preciso entender que o que torna a prática diferente da teoria é que 

“a teoria recorre ao mundo do pensamento, enquanto a prática ao mundo da ação; 

pode-se dizer que a ação é considerada mais real e funciona como árbitro da teoria”.  
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Segundo Mantere et al (2009), a pesquisa em Estratégia como Prática 

revigora o interesse no indivíduo, que esteve perdido durante a microeconomia na 

revolução em 1980, acrescentando que é preciso saber como os indivíduos 

expressam a sua criatividade dentro do processo de estratégia, como eles 

promovem os seus interesses, o que impede esses interesses e como as atividades 

de elaboração de estratégias podem despertar ou reprimir a criatividade individual e 

inovação. 

Atinente a essa teoria, o estrategista passa a ser o personagem principal 

dentro das estratégias organizacionais, pois é quem busca conseguir o sucesso da 

mobilização de recursos, e consequentemente atingir as metas e os objetivos 

organizacionais, precisa tomar decisões que estão baseadas na forma como 

enxerga e interpreta as informações vindas do ambiente e das pessoas com quem 

interage. 

Davenport e Prusak (1998, p. 129) afirmam que as organizações para 

prosperarem, precisam criar um conjunto de funções e qualificações para 

desempenhar o trabalho de apreender, distribuir e usar o conhecimento, pois há 

muitas tarefas estratégicas e táticas a executar. 

Apesar da importância dada por alguns pesquisadores à Estratégia como 

Prática, o interesse pelo assunto, principalmente no Brasil, ainda é embrionário, 

estando a maior parte dos estudos concentrados nos processos e estruturas 

estratégicas. 

A fim de ilustrar a evolução dos estudos realizados sobre a teoria da 

Estratégia como Prática, optou-se recorrer à pesquisa realizada pelos Professores 

Silvana Anita Walter e Paulo Otávio Mussi Augusto, com o tema “A 

institucionalização da estratégia como prática nos estudos organizacionais”, 

publicada pela RAUSP - Revista de Administração da Universidade de São Paulo, 

em 2011. 

No artigo, os autores pesquisam a evolução dos estudos referentes à 

Estratégia como Prática, referenciada pelos autores como SAP - Strategy-As-

Practice, publicados no Brasil e no exterior, traçando um mapa que indica as datas, 

locais, quantidades e as relações entre os pesquisadores e as instituições que 

participaram das pesquisas. 
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A importância de se conhecer os resultados aferidos na pesquisa feita por 

Walter e Augusto (2011), está na importância que o tema tem para os estudos 

voltados para o estrategista. 

Outro motivo fica por conta da existência de um terreno fértil que permite o 

aprofundamento em estudos complementares à teoria da Estratégia como Prática, 

como por exemplo, conhecer como se formam as competências do estrategista. 

Nas tabelas 4, 5, 6, 7e 8 são demonstrados os resultados da pesquisa, que 

estão divididos em 11 temas relacionados a: 

 

1. Comparativo entre artigos publicados no estrangeiro e no Brasil. 

2. Obras mais citadas nos estudos das bases de dados estrangeiras que 

abordam SAP. 

3. Autores mais citados nos estudos estrangeiros. 

4. Autores com maior número de laços e autores mais prolíficos das 

bases de dados estrangeiras. 

5. Instituições mais prolíficas e com maior número de laços nos estudos 

estrangeiros sobre SAP. 

6. Temas dos artigos publicados no exterior. 

7. Obras mais citadas nos estudos do Brasil que empregam a abordagem 

sobre SAP. 

8. Autores mais citados nos estudos publicados no Brasil que empregam 

o conceito de SAP. 

9. Autores com maior número de laços e autores mais prolíficos das 

bases de dados brasileiras. 

10. Instituições mais prolíficas e com maior número de 

laços de cooperação no Brasil. 

11. Temas dos artigos publicados no Brasil. 
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Tabela 1 – Comparativo entre Artigos Publicados no Estrangeiro e no Brasil 

COMPARATIVO ENTRE ARTIGOS PUBLICADOS NO ESTRANGEIRO E NO BRASIL 

Local 1996 2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Total Geral 

Estrangeiro 1 1 2 11 6 4 16 22 11 2 76 

Brasil - - - - 2 1 6 6 9 - 24 

Total 1 1 2 11 8 5 22 28 20 2 100 

Fonte: Adaptado de Walter e Augusto (2011, p. 392 – 406) 
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Tabela 2 – Obras mais Citadas e Autores com maior Número de Laços 

 

Obras mais Citadas nos 
Estudos das Bases de 

Dados Estrangeiras que 
Abordam SAP 

Ano 
Qtde. 

de 
obras 

 
Citações 

Autores com Maior Número 
de Laços e Autores 

Mais Prolíficos das Bases de 
Dados Estrangeiras 

Laços Porcentagem Artigos 

Johnson, Melin e Whittington 2003 43 WHITTINGTON, Richard 187 JARZABKOWSKI,Paula 18 9,2 17 

Whittington 2002c 38 WHITTINGTON, Richard 140 WHITTINGTON,Richard 17 8,7 13 

Jarzabkowski 2005 35 JOHNSON, Gerry 78 ROULEAU,Linda 9 4,6 4 

Whittington 2006 29 SEIDL, David 57 JOHNSON,Gerry 8 4,1 4 

Whittington 1996 23 BALOGUN, Julia 55 MAYER,Michael 8 4,1 2 

Jarzabkowski 2004 21 MELIN, Leif 55 

A institucionalização da 
estratégia como prática 

nos estudos organizacionais 
 7 3,6 3 

Jarzabkowski 2003 17 HENDRY, John 25 
Autores Mais Citados nos 

Estudos Estrangeiros 6 3,1 3 

Hendry (2000) 2000 13 ROULEAU, Linda 21 MELIN,Leif 6 3,1 3 

Hendry e Seidl 2003 13 LANGLEY, Ann 17 LANGLEY,Ann 6 3,1 3 

Whittingtonet al. 2003 11 WILSON, David C. 15 NAHAPIET,Janine 5 2,6 1 

Jarzabkowski, Balogun e 
Seidl 2007 11 MAYER, Michael 13 BALOGUN,Julia 5 2,6 3 

Jarzabkowski e Wilson 2002 9 REGNÉR, Patrick 12 HODGKINSON, Gerard P. 4 2 2 

Johnson et al. 2007 9 MOUNOUD, Eléonore 11 SEIDL,David 4 2 3 

Regnér 2003 9 NAHAPIET, Janine 11 MOLLOY,Eamonn 4 2 2 

Whittington 2002a 9 HUFF, Anne S. 10 VAARA,Eero 3 1,5 2 

      PETTIGREW, Andrew 10 SCHWARZ,Mirela 3 1,5 1 

          SMITH,Anne 3 1,5 1 

Fonte: Adaptado de Walter e Augusto, 2011 
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Tabela 3 – Instituições mais Prolíficas com maior Número de Laços nos Estudos Estrangeiros e Temas dos Artigos Publicados no 
Exterior 

Instituições mais Prolíficas e com Maior Número de 
Laços nos Estudos Estrangeiros sobre SAP 

Temas dos Artigos Publicados no Exterior 

IES Laços % Artigos Temas dos Artigos Publicados no Exterior Frequência 

Aston (ING) 17 13,7 19 Strategizing 44 

Oxford (ING) 14 11,3 13 Microprática 10 

Strathclyde (ESC) 9 7,3 5 Prática estratégica 10 

Edinburgh (ESC) 6 4,8 2 Organizing 8 

ECP (FRA) 6 4,8 3 Mudança estratégica 7 

Leeds (ING) 5 4 3 Implicações da SAP para a pesquisa 6 

Warwick (ING) 5 4 5 Ferramentas estratégicas 5 

Jönköping (ING) 4 3,2 3 Integração entre os níveis micro e macro 5 

Montreal (CAN) 4 3,2 8 Prática social e estratégia 5 

St Andrews (ESCP.) 4 3,2 4 Campo de pesquisa em SAP 4 

LMU (GER) 3 2,4 2 Discurso estratégico 4 

City U. 
London 

(ING) 3 2,4 2 
Relação entre a perspectiva de SAP e a disciplina de administração 
estratégica 

4 

Southampton (ING) 3 2,4 1 Decisão estratégica 3 

          Integração entre práxis, práticas e praticante 3 

          Possibilidades metodológicas para pesquisa 3 

          Conversa estratégica 2 

          Fracasso estratégico 2 

          Implicações de SAP para o ensino 2 

          Manutenção de estratégia 2 

          Narrativas 2 

          Reuniões de estratégia 2 

Fonte: Adaptado de Walter e Augusto, 2011 
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Tabela 4- Obras e Autores mais Citados nos Estudos Publicados no Brasil que Empregam o Conceito de SAP e com maior 
Número de Laços 

A institucionalização da estratégia como praticam os estudos organizacionais 

Obras mais Citadas nos Estudos do Brasil que 
Empregam a Abordagem sobre SAP 

Autores Mais Citados nos Estudos Publicados no 
Brasil que Empregam o Conceito de SAP 

Autores com Maior Número de Laços e Autores mais 
Prolíficos das Bases de Dados Brasileiras 

Obras Ano Citações Autores Citações Autores Laços Porcentagem Artigos 

Whittington 200c 9 WHITTINGTON, Richard 48 TURETA, C 6 7 3 

Whittington 1996 8 JARZABKOWSKI, Paula 31 SANTOS, L. L. da S 6 7 2 

Jarzabkowski 2005 7 JOHNSON, Gerry 12 SILVA, A. R. L. da 5 5,8 2 

Clegg, Carter e Kornberger 2004 5 MELIN, Leif 9 ROSA, A. R. 4 4,7 2 

Jarzabkowski 2004 5 ROULEAU, Linda 9 MENDONÇA, M. C. N. 3 3,5 1 

Whittington 2002b 5 MOUNOUD, Eléonore 7 MURTA, I. B. D. 3 3,5 1 

Whittingtonet al. 2003 5 WILSON, David C. 7 BEZERRA, C. L. 3 3,5 1 

Wilson e Jarzabkowski 2004 5 BALOGUN, Julia 6 LIMA, G. C. O. 3 3,5 1 

Jarzabkowski 2003 4 CARTER, Chris 5 LIMA, D. P 3 3,5 1 

Johnson, Melin e Whittington 2003 3 CLEGG, Stewart 5 ANDRADE, R de J. C. 3 3,5 1 

Whittington 2004 3 KORNBERGER, Martin 5 IPIRANGA, A. S. R. 3 3,5 1 

Balogun, Huff e Johnson 2003 2 NAHAPIET, Janine 5 
    

Barry e Elmes 1997 2 CHIA, Robert 4 
    

De Certeau 1994 2 LANGLEY, Ann 4 
    

Chia 2004 2 BOURDIEU, Pierre 3 
    

Denis, Langley e Rouleau 2007 2 DENIS, Jean-Louis 3 
    

Jarzabkowski, Balogun e Seidl 2007 2 PETTIGREW, Andrew 3 
    

Weick 1995 2 WEICK, Karl 3 
    

Whittington 2002a 2 
       

Whittington 2006 2 
       

Whittington, Johnson e Melin 2004 2 
       

Fonte: Adaptado de Walter e Augusto, 2011 
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Tabela 5 - Instituições mais Prolíficas, com maior Número de Laços de Cooperação no Brasil e Temas dos Artigos 

Publicados no Brasil 

 

A institucionalização da estratégia como prática 
nos estudos organizacionais 

Instituições mais Prolíficas e com Maior Número 
de 

Laços de Cooperação no Brasil 

Temas dos Artigos Publicados no 
Brasil 

Autores Laços Porcentagem 
Número de 

Artigos 
Enfoque Frequência 

UFMG 5 25 5 Strategizing 6 
FUCAPE 
(ES) 3 15 2 Prática social e estratégia 5 

UFES (ES) 2 10 1 
Possibilidade 
metodológica 2 

UFLA (MG) 2 10 4 Prática estratégia 2 

UFRJ 2 10 1     

UFPE 1 5 2     

Aston 1 5 1     

Warwick 1 5 1     

UECE 1 5 1     
FACIPE 
(PE) 1 5 1     

M.T.E. (DF) 1 5 1     

    
 

      
Fonte: Adaptado de Walter e Augusto 2011 
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Em relação aos resultados da pesquisa que teve por objetivo verificar como 

a perspectiva da Estratégia como Prática está se institucionalizando em estudos 

organizacionais da área de estratégia, os autores, consideram que: 

 
[...] depois da primeira nota de pesquisa sobre SAP, em 1996, se 
passaram quatro anos até o estudo seguinte no exterior, o que 
demonstra um período de incubação após o surgimento da 
perspectiva. No Brasil, os primeiros estudos que adotaram a SAP 
foram feitos oito anos após a primeira publicação sobre o tema no 
exterior, o que indica um menor grau de maturidade dessa 
abordagem no contexto brasileiro. (WALTER e AUGUSTO, 2011, p. 
403) 

 

 

2.3 O Estrategista 

 

2.3.1 Definição do Termo 

 

O termo estrategista vem do Grego strategós, que significa aquele que é 

versado em estratégia. Como na antiga Atenas, que indicava o general eleito 

magistrado anualmente.  

Conforme Koogan e Houasis (1996, p. 349) o termo estrategista indica 

“determinada pessoa que tem a habilidade especial em executar as estratégias que 

lhe são atribuídas, isto é, um ’especialista em estratégia’, alguém astucioso, hábil”. 

Percebe-se, pelas definições apresentadas que ser estrategista não é um 

cargo, uma função ou um posto, como “general”, mas sim um atributo que a possui, 

como qualidades e competências diferenciadas na arte da estratégia. 

O estrategista também pode ser definido como “aquele que geralmente sabe 

aplicar e explorar com eficácia os recursos de que dispõem, suas atitudes são 

planejadas de acordo com objetivos determinados” (WITZEL, 2005, p.8). 

Bossidy e Charam (2005) consideram os líderes como equivalentes ao 

termo, ponderando que as pessoas que ocupam esses cargos têm as características 

e competências de um estrategista. 
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2.4 O Líder Estrategista 

 

Esse comportamento pode estar ligado à liderança laboral, campo de 

estudos onde muitos cientistas, em particular os pesquisadores de psicologia, 

sociologia e ciências políticas, têm pesquisado as relações humanas. 

 Conforme pode se observar na literatura moderna, vem ocorrendo uma forte 

preocupação com a formação de equipes e grupos de trabalho no processo de 

liderança explicitada no conceito de liderança de alta performance, na qual o líder é 

um catalisador de talentos na formação de novas competências e garantia de 

resultados em processos competitivos de mercados e ambientes econômicos 

globalizados.  

Diferentemente do poder, a liderança, para ser eficiente e eficaz, precisa 

estar associada a incentivos os quais motivam as pessoas para a realização da 

missão, da visão e dos objetivos organizacionais. 

O poder representa a força de direcionamento dos sistemas e das situações 

sociais impostos pelos recursos organizacionais, que focam somente a obtenção dos 

resultados, sem se preocupar com o impacto que pode causar às pessoas 

(LIMONGI-FRANÇA et al, 2002). 

O líder habilidoso desenvolve e cultiva alianças e redes interpessoais, 

incentivando a ajuda e influenciando todos aqueles que têm interesses em comum, a 

caminharem alinhados com o interesse maior, que é a organização como um todo. 

Nesse sentido o estrategista assume a função de ator social, justificado por 

Whittington (2006) ao relacioná-lo com os fenômenos sociais que correspondem ao 

fazer estratégia, evento que envolve diretamente os estrategistas, os quais devem 

atuar de maneira coletiva, respondendo a estímulos vindos das práticas sociais 

definidas pela organização, obrigando-os a ações e interações entre diversos atores 

e práticas sociais e organizacionais.  
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Para Charan (2007), a diferença dos líderes que realizam para os líderes 

que não realizam pode estar no Know-How. 

A palavra Know-How pode ser definida como um conjunto de conhecimentos 

práticos adquiridos por um indivíduo, estando diretamente relacionado à inovação, 

habilidade e eficiência, constituindo, portanto, uma característica valiosa resultante 

da experiência. 

Mas, atributos pessoais são apenas uma pequena parte da questão da 

liderança, e que tem seu valor diminuído sem o Know-How, por isso há a 

necessidade de líderes que conheçam o que estão fazendo, prossegue Charan 

(2007). 

Charan (2007) argumenta que o Know-How do líder para conduzir a 

organização na direção certa será constantemente testado, uma vez que ele deve 

fazer as coisas certas, tomar as decisões corretas, produzir resultados e deixar a 

organização e seus funcionários em situação melhor do que estava antes. 

O domínio de algumas competências como, por exemplo, saber posicionar a 

empresa e reposicioná-la se necessário; identificar mudanças externas, conduzir o 

sistema social de sua organização; avaliar pessoas; formar equipes; elaborar metas; 

estabelecer prioridades precisas e lidar com criatividade e positivismo a pressões 

sociais permite o diagnóstico de qualquer situação e a tomada de medidas 

apropriadas (CHARAN, 2007). 

Essas ações tiram o líder de sua zona de conforto e o levam a desenvolver 

habilidades que lhe dá condições de agir de acordo com o que a situação exige. Por 

isso, a liderança na condução das estratégias é fundamental, pois boas estratégias 

são dinâmicas e estão sujeitas a contratempos e falhas se a liderança a encarar 

como um produto finalizado.  

Durante a execução das estratégias, sempre haverá incontáveis 

contingências que não puderam ser completamente antecipadas, bem como 

oportunidades para capitalizar o aprendizado que o negócio proporcionou ao longo 

da jornada e que necessitam de ações eficazes por parte do estrategista 

(MONTEGOMERY, 2012). 

 

 

 



48 

 

Por conta disso: 

 

“o estrategista é a pessoa que deve orientar esse processo contínuo, 
que deve observar, identificar, avaliar e decidir vezes sem conta. O 
estrategista é a pessoa que precisa declinar certas oportunidades e 
perseguir outras. Consultores e especialistas podem ajudar, assim 
como informações e pontos de vista de pessoas de todas as esferas 
da organização. Mas, ao final das contas, é o estrategista que tem a 
responsabilidade de acertar a direção e fazer as escolhas diárias que 
irão aprimorá-la continuadamente. É por isso que estratégia e 
liderança devem estar conectadas no mais alto posto da empresa. 
Todos os líderes – e não apenas os que estão reunidos no programa 
– precisam aceitar a estratégia como de suas responsabilidades” 
(MONTEGOMERY, 2012, p. 22). 

 

As competências do líder, enquanto estrategistas, não operam sozinhas, há 

diversas variáveis que podem impedi-lo de acertar em seus julgamentos, interferindo 

em suas decisões (CHARAN, 2007). 

É aí que características pessoais, psicológicas e emocionais despontam na 

conjuntura de liderança. Charan (2007) considera que, ao invés de tentar definir e 

adotar um conjunto ideal de características pessoais, é mais vantajoso focar como a 

psicologia pessoal e a capacidade cognitiva influenciam a maneira como o líder 

cultiva e utiliza suas competências. 

Esse pensamento é sustentado por Mintzberg (2010, p. 150) ao afirmar que 

“se pretendemos falar sério sobre compreender a visão estratégica e como as 

estratégias se formam, então precisamos sondar a mente do estrategista”, 

considerando estes, em grande parte, como autodidatas, pois: 

 

“eles desenvolvem suas estruturas de conhecimento e seus 
processos de pensamento, principalmente por meio de experiência 
direta. Essa experiência dá forma àquilo que eles sabem, o que por 
sua vez dá forma ao que eles fazem, moldando sua experiência 

subseqüente” (MINTZBERG, 2010, p. 150). 

 

Uma capacidade cognitiva mais ampla ajudará o líder no momento de 

reconhecer as oportunidades que se apresentam à organização. Este fato reforça a 

importância de o líder praticar suas competências, mediante a qualificação de uma 

série de tarefas determinadas e desafiadoras, combinadas com autoreflexão sobre 

suas características pessoais (CHARAN, 2007). 



49 

 

Montegomery (2012) define o estrategista, antes de tudo, como um líder, 

que tem o objetivo de construir algo que ainda não existe. Este motivo o confronta 

com algumas questões importantíssimas, como: 

- O que minha empresa faz? 

- Essa atividade realmente importa? 

- Há algo nela que seja raro ou difícil de imitar? 

- Estamos fazendo hoje o necessário para sermos importantes 
amanhã?  

Para liderar, prossegue a autora, é preciso estar disposto a enfrentar novos 

desafios e estar aberto às formas individuais de agregar valor a seu negócio 

Montegomery (2012, p. 154). 

Buscando evidenciar o que foi dito anteriormente são apresentados no 

quadro 4, 20 dos 50 estrategistas pesquisados por Witzel (2005 p. 15-317), e que, 

em sua opinião, mudaram nossa percepção da administração e ajudaram a 

aprimorar a prática administrativa. 

Definição de Administração para Witzel (2005), no prefácio de seu livro “50 

Grandes Estrategistas de Administração”: 

Administração é – ou pelo menos deveria ser – uma disciplina 
holística; os administradores deveriam buscar inspiração e ideias em 
ampla variedade de fontes, do passado e do presente, e de fora do 
campo da administração, tanto quanto de dentro dele. Portanto, 
estrategistas essenciais são aqueles que influenciaram o 
desenvolvimento da administração como um todo, e não apenas 

algumas funções ou aspectos dela (WITZEL, 2005, p. 7). 
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Quadro 4 – 20 Estrategistas que ajudaram a aprimorar a prática administrativa 

ESTRATEGISTA PERÍODO HISTÓRICO 

Sunzi (Sun Tzu) (c. século IV A.C) 

Identidade: incerta 
Autor: do livro A Arte da Guerra, que trata de estratégia militar. É utilizado por líderes empresariais e como fonte do 
pensamento estratégico. 
Identificado como Sum Wu, primeiro ministro e general. 

Laozi (lao TSE) (século VI A.C) 
Um dos sábios lendários da China Antiga e fundador do movimento filosófico e religioso conhecido por taoísmo.  
Pensamento: ideias orientais sobre liderança e administração. 

J. P. Morgan (1837 – 1913) 

Morgan nasceu nos EUA.  
Seu pai era um comerciante de sucesso.  
Banqueiro e financista impôs-se a tarefa de reagir e consolidar várias indústrias importantes, entre elas as ferrovias e a 
indústria de aço. 

Cosimo Di Medici (1389 – 1464) 

Nasceu na Itália, filho de um rico mercador e importante cidadão.  
Educado na escola mosteiro de Santa Maria degliAngeli, estudou línguas como alemão, francês, grego e árabe. Criou uma 
companhia multinacional diversificada e inventou a forma multidivisional ou forma - M de organização empresarial há 
quatrocentos anos antes de ser definida por Chandler. 

Henri Fayol (1841 – 1925) 

Nascido na Gálataca. 
Engenheiro de formação foi educado em escolas de Valência e Lyon, e posteriormente na Escola de Minas Saint Etiniense.  
Foi contratado pela Commentry, da qual mais tarde tornou-se presidente, tornando-a em 1900 uma das maiores produtoras 
de ferro e aço da França e vista como uma indústria de vital interesse nacional, especialmente por causa da expansão e do 
rearmamento do exército francês na década anterior a primeira guerra mundial. 
 

Henry J. Heinz (1844 – 1919) 

Heinz nasceu nos EUA e seu pai era dono de uma olaria. Durante toda vida teve especial interesse na fabricação de tijolos 
e já maduro impressionava os visitantes ao mostrar pilhas de amostras de amostras de tijolos em seu escritório e discorrer 
sobre as técnicas com que eram feitos. 
Heinz fundou e desenvolveu a maior produtora de alimentos do mundo e, ao fazê-lo, criou uma das maiores marcas de 
todos os tempos. 
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Willian Lever (1851 – 1925) 

Lever, filho do dono de um armazém, nasceu na Inglaterra.  
Apesar da insistência de sua mãe para que fosse médico, aos dezesseis anos juntou-se ao pai na empresa da família e aos 
21 foi feito sócio. 
Posteriormente tornou-se um dos mais bem-sucedidos industriais britânicos da era vitoriana, que ergueu sua empresa a 
partir de uma pequena base regional e a transformou em uma das principais empresas multinacionais. 

Henry Ford (1863 – 1947) 

Nasceu nos EUA.  
Teve educação rudimentar, trabalhando como aprendiz de máquina em Detroit e relojoeiro para complementar o salário.  
O mais famoso líder empresarial de todos os tempos. Para alguns, gênio empresarial que revolucionou a cultura e o estilo 
de vida americano, para outros incentivadores do sistema de produção em massa, desumanizador e embrutecedor que 
oprimiu a vida de milhões em todo o mundo. 

Edwin Gay (1867 – 1946) 
Filho de um rico empresário, nasceu nos EUA e foi educado nas escolas de Michigan e mais tarde na Europa.  
Historiador econômico foi o primeiro diretor da Havard Business School, fazendo dela a principal instituição de pós-
graduação em administração do mundo. 

Pierre Du Pont (1870 -1954) 
Nasceu nos EUA e assumiu e reestruturou a E. I Du Pont de Nemours e a fabricante de carros General Motors.  
Em ambos os casos implantou um sistema administrativo e uma organização que transformou as duas companhias em 
gigantes competitivos que dominaram suas respectivas áreas industriais. 

Tomas Bat’a (1876 – 1932) 

Bat’a nasceu na Morávia, então província do Império Austro-Húngaro.  
Sua família era constituída de sapateiros, e Bat’a foi aprendiz dessa profissão.  
Ao longo da década de 1920, Tomas Bat’a construiu uma grande empresa internacional usando uma combinação única de 
técnicas de administração cientifica com políticas inovadoras de recursos humanos.  
Seus métodos gerenciais se tornaram conhecidos como o “Sistema Bat’a de gerência” e são objeto de crescente interesse 
acadêmico. 

James D. Mooney (1884 – 1957) 

Nasceu nos EUA, estudou ciência na Universidade de Nova York e depois mineração e metalúrgica no Instituo de 
Tecnologia Case, indo em seguida trabalhar em empresas mineradoras na Califórnia e no México. Mooney começou a 
carreira como engenheiro e empresário e mais tarde passou a ser um dos principais da alta administração da General 
Motors. 
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Matsushitakonosuke (1894 – 1989) 

Matsushita nasceu no Japão e era filho de um próspero proprietário de terras, que levou a família a falência em 
especulações desastrosas no mercado de arroz.  
Aos nove anos como a família sem condições de sustentá-lo, viajou sozinho para Osaka e se empregou em uma fábrica de 
hibachis (grelhas de carvão). Posteriormente trabalhou em uma fábrica de bicicletas, o que lhe deu a primeira experiência 
de operações com máquinas.  
Fundou uma pequena empresa eletrônica chamada MatsushitaeletricCompany, transformando-a em uma corporação 
global, e tornando-se o homem mais rico do Japão, onde ficou conhecido como “deus da administração”. 

ToyodaKiichiro (1894 – 1952) 

Nasceu no Japão, e seu pai foi o fundador da Toyota SpinningandWeavingCompany, uma companhia têxtil de grande 
sucesso no Japão entre as Guerras.  
O jovem Toyoda estudou engenharia mecânica na Universidade Imperial de Tóquio, formando-se em 1929 e se 
empregando na empresa do pai.  
ToyodaKiichiro foi o fundador da Toyota Motors Company em 1937.  
Sua curta carreira na empresa foi suficiente para lançar as fundações de seu crescimento posterior até se tornar um dos 
gigantes da indústria automobilística mundial.  
A Toyota introduziu em especial um dos principais elementos mais importantes que passou a ser conhecido como Sistema 
de Produção Toyota. 

William Edwards 
Deming 

(1900 – 1993) 

Nascido nos EUA.  
Engenheiro e matemático de formação.  
Filho de fazendeiros.  
Principal figura do movimento estatístico pela qualidade entre 1950/1970, foi peça chave no Japão onde demonstrou seus 
métodos de controle da qualidade, sobretudo no sistema Toyota. 

Ibura Masaru (1908 – 1907) 

Nasceu no Japão e era filho de um engenheiro de minas. Ainda menino se interessou por rádios e em 1908 matriculou-se 
na Universidade Waseda, onde estudou engenharia elétrica.  
Foi um cristão de crença silenciosa, mas firme.  
Fundou a companhia eletrônica Sony e a transformou em uma das maiores e proeminentes empresas da indústria 
eletrônica, combinando o conhecimento tecnológico com uma aguda capacidade administrativa, especialmente em 
marketing. 
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Jack Welch (1935 – atual) 

Filho de um condutor de trem, nasceu nos EUA e foi a primeira pessoa da família a frequentar uma universidade, formando-
se em engenharia química pela Universidade de Massachusets. 
Obteve seu doutorado na Universidade de Illinóis. 
Jack Welch que se aposentou como presidente da G.E no final de 2001 foi um dos líderes empresariais mais admirados da 
década de 1990.  
Pesquisas de opinião entre empresários geralmente o apontavam como o diretor-presidente de maior sucesso nos Estados 
Unidos, ou mesmo no mundo. 

Andrew Grove (1936 – atual) 

Grove nasceu e passou sua infância na Hungria durante a segunda guerra mundial.  
Como muitos outros jovens húngaros, fugiu em 1956 chegando aos EUA em 1957, onde está até hoje.  
Pouco depois da chegada, matriculou-se no CityCollege em Nova York, onde trabalhava como garçom para pagar o curso 
de graduação.  
Mais tarde mudou-se para Califórnia, onde recebeu seu título de Doutorado em engenharia química pela Universidade 
daquele Estado.  
Grove construiu uma organização que sobreviveu e prosperou em uma época de grande turbulência na indústria da 
tecnologia da informação, quando milhares de outras companhias falharam.  
Atualmente é o superintendente da Intel,  

Tom J. Peters (1942 – atual) 

Nasceu nos EUA. Depois de se formar na Universidade de Cornell, serviu na Marinha americana de 1966 a 1970, atuou na 
guerra do Vietnã.  
Posteriormente empregou-se na PeatMarwickMitchel, sendo em 1973 nomeado para o Departamento de Administração e 
Orçamento do governo americano em Whashington. 
Em 1974 foi contratado pela empresa internacional de consultoria McKinsey&Co. 
Tom Peters foi um dos mais populares gurus da administração dos anos 80 e 90.  

Gates 

 
 
(1955 – atual) 
 

 

Nasceu nos EUA, foi um aluno brilhante da Lakeside School em Seatle, na área de ciências exatas e especialmente em 
matemática.  
Esteve no topo do desenvolvimento do software de computadores desde a década de 1960, e fez, possivelmente, mais que 
qualquer outro indivíduo isolado para dar forma à revolução da informação na empresa e na sociedade moderna. 

Fonte: Elaborado pelo autor
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3 METODOLOGIA 

 

 

Esta pesquisa tem caráter qualitativo, exploratório e descritivo, pois se 

dispõe a conhecer como se formam as competências do estrategista, entendido 

como um fenômeno social, pois, a sua interação com o meio social implica na 

mudança de rotina das pessoas, padrões de comportamento, crenças, valores e até 

mesmo suas vidas, tudo por conta da necessidade de se atingir um determinado 

objetivo estratégico. 

 

Sendo assim, buscou-se na fenomenologia o aporte para compreender 

como as competências do estrategista são formadas, pois se pressupõe que isso 

ocorra com o aprendizado da experiência vivida, tornando-se posteriormente um 

conhecimento e por final uma competência que ele utilizará futuramente no 

desempenho de suas atribuições. 

 

O procedimento para investigação do fenômeno é a História Oral, que 

segundo Lozano (2006, p. 17) trata-se de “um espaço de contato e influência 

interdisciplinares; sociais, em escalas e níveis locais e regionais; com ênfase nos 

fenômenos e eventos que permitam, através da oralidade, oferecer interpretações 

qualitativas de processos histórico-sociais”.   

 

A opção por um método qualitativo de pesquisa se justifica, pois este 

enfatiza as especificidades de um fenômeno em termos de suas origens e de sua 

razão de ser (HAGUETTE, 2011, p. 59). 
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3.1 Abordagens Metodológicas 

 

 

Para dar subsídio ao pesquisador, a fim de que compreenda as bases 

ontológicas e epistemológicas da natureza humana, que permitirá o aprofundamento 

do escopo da pesquisa, é necessário que se tenha uma atitude reflexiva sobre o 

campo de investigação a ser explorado. 

 

Por conta disso, adotou-se a pesquisa fenomenológica como meio para 

compreender o fenômeno que está sendo investigado, definido como algo que nasce 

e se manifesta para a consciência (BICUDO; ESPÓSITO, 1994). 

 

Conforme Godoi (2010), o método fenomenológico utiliza a experiência 

vivida para compreender um fenômeno, considerando a pessoa um ser genérico, 

ativo, reflexivo, de palavra, com desejos e pulsões. Um ser simbólico que vive no 

espaço e no tempo, dentro de uma singularidade que o torna um ser único. 

 

O termo fenomenologia possui dois componentes principais, o fenômeno e o 

logos, onde o primeiro significa aquilo que se mostra, o que se revela por si mesmo, 

e o segundo denota um discurso claro e revelador, sendo o fenômeno uma estrutura 

dialética que leva a outras ideias na intencionalidade do ser humano e do mundo 

(GODOI, 2010). 

 

Por conseguinte, a fenomenologia consiste na prática da utilização de um 

método fenomenológico, entendido como um modo de investigação que assume 

formas diferentes, de acordo com as considerações e implicações de uma 

perspectiva metodológica ou epistemológica particular, onde o fenômeno seja algum 

tipo de experiência vivida (GODOI, 2010). 
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Alinhada ao método de pesquisa, a técnica adotada nesse estudo é a 

História Oral, a qual busca aprofundar-se nas diversas fases e etapas do exame 

histórico, com enfoque na problemática que se insere no objeto de pesquisa, 

ampliando os procedimentos heurísticos adequados e que permitam encontrar 

respostas, mesmo que ainda imperfeitas, mas viáveis e aceitas do ponto de vista 

científico (LOZANO, 2006). 

 

Outrossim, a História Oral é entendida como um estudo que possibilita 

reconstruir o passado dos entrevistados por meio de suas memórias, onde estão 

contidas suas experiências e aprendizado. Segundo Godoi (2010) o processo 

histórico não está acabado, pois abarca passado e presente, onde o passado é visto 

como algo que permanece em continuidade. 

 

Van Manem (1990), citado por Godoi (2010), descreve uma série de 

especificidades que contribuem para a compreensão do significado da experiência 

vivida, são elas: 

 

 Em sua forma mais básica, a experiência envolve a consciência da 
vida imediata, pré-reflexiva: uma consciência reflexiva ou auto-
determinada, que é, como consciência, inconsciente de si mesma; 

 A experiência vivida tem uma estrutura temporal e nunca pode ser 
compreendida na sua manifestação imediata, mas a partir da 
reflexão sobre experiências passadas; 

 A experiência vivida envolve a totalidade da vida. A apropriação do 
significado da experiência vivida sempre é algo passado que nunca 
pode ser compreendido na sua riqueza e profundidade completas; 

 Uma experiência vivida tem uma certa essência, uma “qualidade” 
reconhecida em retrospecto; 

 A “estrutura” ou “ligação estrutural”pertence a uma experiência 
vivida particular (unidade de significado), que é a única e parte de um 
sistema de experiências relacionadas contextualmente (o todo 
significante), desveladas por meio de um processo de reflexão de 
significados. 

 A experiência vivida em si parece ter uma estrutura linguística. A 
experiência e a (in)consciência são estruturadas como uma 
linguagem e, consequentemente,alguém poderia falar de toda a sua 
experiência, de todas as suas interações humanas, descritas na 
forma de texto. (VAN MANEM, 1990, p. 35-39 apud GODOI, 2010, p. 
269). 
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O pressuposto é que, ao explorar a experiência vivida de cada entrevistado, 

possam-se extrair informações relevantes à formação das competências do 

estrategista, considerado, para efeito desse estudo, o Oficial de Polícia Militar do 

Estado de São Paulo, devido às peculiaridades existentes em seu perfil pessoal, 

formação acadêmica e atuação profissional, pois se presume que ele tenha uma 

característica diferente das demais pessoas no campo da estratégia. 

 

Por conta disso, a utilização da pesquisa da vivência histórica, revisada a 

partir da história oral de vida, tem como qualidade a liberdade que se pode dar ao 

entrevistado para discorrer livremente sobre suas experiências pessoais, 

encadeando sua história segundo sua vontade (GODOI, 2010). 

 

Assim as particularidades que se busca conhecer sobre a formação das 

competências do estrategista pedem um aprofundamento exploratório e descritivo, a 

fim de que permita a formulação de novas hipóteses e descrição de sua 

individualidade. (GIL, 1999). 

 

Com o intuito de exemplificar o processo teórico e epistemológico aplicados 

nessa pesquisa, exibe-se como componente norteador a Figura 2, a qual destaca as 

fases da pesquisa e os seus resultados. 
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Figura 2 – Roteiro da Pesquisa 

Fonte: Elaborado pelo autor
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3.2 Tipo e Recorte da Pesquisa 

 

Apesar dos diversos objetivos específicos existentes no campo das 

pesquisas sociais, é possível congregá-las em grupos distintos, classificando-as pelo 

tipo de estudo proposto. Segundo Gil (1999) atualmente o agrupamento mais 

utilizado inclui as pesquisas exploratórias e descritivas.  

Como essa pesquisa busca compreender como se formam as competências 

do estrategista, assunto ainda pouco estudado no campo da estratégia, foi 

necessário o aprofundamento em ideias e conceitos, que permitisse a formulação de 

uma hipótese válida e capaz de ser pesquisada posteriormente, o que tipifica este 

estudo como exploratório, segundo definido por Gil (1999). 

Outro aspecto está na necessidade que tem essa pesquisa em descrever as 

características de determinada população ou fenômeno, o que a torna, também, 

descritiva pois para Godoy (2010, p. 124), “o estudo é descritivo quando apresenta 

um relato de um fenômeno social que envolva, por exemplo, sua configuração, 

estrutura, atividades, mudanças no tempo e relacionamento com outros fenômenos”.  

Em relação ao fenômeno estudado, este é o próprio estrategista, pois 

segundo Bicudo e Espósito (1994), só existirá um fenômeno se existir um sujeito no 

qual ele se situa ou o que o vivencia. Tornar-se um estrategista dependerá, além de 

fatores inerentes ao indivíduo, também do conhecimento adquirido através das 

experiências de interação que teve com o ambiente e outros indivíduos. 

 

3.3 Coleta e Análise dos Dados 

 

A fim de atingir o objetivo proposto neste estudo, e relembrando sua 

característica qualitativa, optou-se por adotar a história oral (H.O.) como técnica 

capaz de averiguar a experiência vivida do sujeito pesquisado, por meio da 

reconstrução do seu passado e de suas memórias, dessa maneira identificando 

fatores relevantes à formação das suas competências. 

Essa busca pelo conhecimento da experiência humana vivida fornece uma 

riqueza de detalhes muito grande sobre sua vivência e aprendizados pessoais. 
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François (2006) acredita que a pesquisa oral pode revelar importantes 

elementos em virtude de seu potencial documental, os arquivos orais, e heurísticos, 

suscitando novos objetos e também estabelecendo uma relação original entre 

historiador e os sujeitos da história. 

Já na opinião de Lozano (2006, p. 17) “fazer história oral significa, portanto, 

produzir conhecimentos históricos, científicos, e não simplesmente fazer um relato 

ordenado da vida e da experiência dos outros”. 

A evidência oral é considerada pelos seus pesquisadores como uma 

importante fonte, da qual dispõem para a construção da percepção, no tempo e no 

espaço, da experiência humana (LOZANO 2006). 

O emprego da H.O. pressupõe, inicialmente, que exista algum estudo de 

reconstituição histórica sobre algum tema específico, o qual surge de profissionais 

interessados em evidenciar algum aspecto desconhecido ou nebuloso da realidade 

social, relacionado à organização (HAGUETTE, 2011). 

Haguette (2011) esclarece que, após a escolha do tema devem ser 

resolvidas algumas questões em relação a quem entrevistar, qual o melhor tipo de 

abordagem histórica, melhor forma de organizar o roteiro de entrevista, como 

planejar e escalar as entrevistas. Essas providências, ainda segundo a autora, 

fornecerão indicações importantes sobre os aspectos técnicos envolvidos na prática 

da HO. 

Em relação à escolha dos entrevistados, seguindo ainda os critérios dados 

por Haguette (2011), a escolha dos indivíduos não poderá ser aleatória e sim 

intencional, fugindo a regra de amostragem probabilística, pois alguns personagens 

podem contribuir mais que os outros. 

Seguindo o critério acima, em primeiro lugar optou-se por escolher coronéis 

da Polícia Militar do Estado de São Paulo que já ocuparam o cargo de Comandante 

Geral, gestor máximo da organização e considerado o principal estrategista, para 

efeito dessa pesquisa. 
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Posteriormente, foram escolhidos coronéis, tenentes coronéis, majores, 

capitães e tenentes, todos militares da mesma organização, e que tiveram ou têm 

condições iguais de assumir o cargo de Comandante Geral da Polícia Militar do 

Estado de São Paulo, a fim de se comparar as experiências vividas por eles dentro 

de uma comparação histórica com foco na construção do conhecimento de cada 

indivíduo. 

Adotou-se como enfoque histórico a entrevista biográfica, ficando o roteiro 

organizado da seguinte forma: 

1ª PARTE - A vida social do entrevistado antes da carreira militar, onde 

foram focados os seguintes aspectos: A família (pais, cônjuge, irmãos e filhos); a 

formação escolar e acadêmica; a escolha pela profissão; 

2ª PARTE - A vida na academia militar, onde foram focados os seguintes 

aspectos: as aulas; o dia-a-dia; os professores; os amigos; a matriz curricular; as 

dificuldades; a disciplina; uma avaliação pessoal sobre o curso; 

3ª PARTE - A trajetória profissional, onde foram focados os seguintes 

aspectos: o primeiro dia de trabalho; o relacionamento pessoal e profissional; os 

desafios do trabalho diário; os momentos mais difíceis; a cobrança; a família e a 

função de comandante. 

O planejamento e escalonamento das entrevistas obedeceram a uma ordem 

de contato previamente agendada, conforme orienta Haguette (2011). O local e 

horário ficou a critério dos entrevistados, objetivando proporciona-lhes maior 

conforto, descontração e segurança. 

Foi garantido aos entrevistados o sigilo de suas identidades, e que não 

haveria nenhum tipo de constrangimento, dano ou prejuízo a eles ou a terceiros, 

dando-lhes a liberdade para, se desejassem, desistir a qualquer momento da 

entrevista e, ainda, que todo o material seria entregue a eles caso solicitassem. 

Essas garantias foram explicadas e gravadas antes do início de cada 

entrevista, as quais somente tiveram início após o entrevistado dizer que havia 

concordado com o que havia sido exposto.  

Após a gravação as entrevistas foram transcritas e permanecem sob 

custódia do pesquisador, que somente as cederá ao próprio entrevistado ou a quem 

este determinar através de autorização escrita. 
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O programa utilizado para as entrevistas foi o Audacity 2.0.3 instalado 

diretamente no notebook, o que permitiu maior confiança no sentido de não se 

perder o trabalho salvando de imediato no HD e pendrive. 

Para a análise dos dados, recorreu-se à análise de conteúdo, a qual, 

segundo Bardin (2011, p. 50) “procura conhecer aquilo que está por trás das 

palavras sobre as quais se debruça”, por isso tem como principal material a 

semântica, que é o estudo do sentido das unidades linguísticas. 

 Portanto, a análise de conteúdo visa conhecer variáveis de ordem 

psicológica, sociológica, histórica etc; utilizando a dedução como mecanismo de 

indicadores reconstruídos a partir de uma amostra de mensagem particular 

(BARDIN, 2011). 

Esta busca pela experiência vivida de cada entrevistado, que possa indicar 

um conhecimento adquirido, do qual tenha gerado uma competência específica do 

estrategista, fez procurar dentro da análise de conteúdo uma técnica que permitisse 

um maior aprofundamento nos significados das mensagens emitidas pelos 

entrevistados. 

Diante do exposto, escolheu-se a APD - Análise Proposicional do Discurso, 

que, conforme Bardin (2011) trata-se de uma análise de conteúdo com objetivo 

inferencial, onde se trabalha com o significado dos enunciados.  

Bardin (2011) diz que objetivo da APD é identificar o “universo de 

referências” dos agentes sociais, para isso serão aplicadas as seguintes técnicas 

ulteriores após a transcrição e digitação: 

 

1. A determinação dos referentes-núcleos; 

2. A divisão do texto em proposições (BARDIN 2011, p. 236) 
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Bardin (2011) explica que os referentes núcleos (RN): 

 

“são a base do método. A hipótese subjacente é de inspiração 
estruturalista: parte-se do princípio de que determinado número de 
polos de atração semântica estrutura o conjunto das palavras em um 
dado contexto (aqui a entrevista). Os referentes núcleos são 
geralmente substantivos ou então pronomes. São em número 
limitados, de dez a vinte. Com efeito, “um pequeno número de 
objetos temáticos estrutura as cognições do sujeito a propósito de 
determinado tema”. Como, em concreto é que esses referentes-
núcleos são determinados e selecionados? Em função de seu “poder 
estruturante do discurso”, bem como do seu “forte valor referencial 
do ponto de vista dos conteúdos”, e “não apenas da sua frequência 
de ocorrência”. O objetivo nesta seleção é que a grade dos RN possa 
dar conta de um máximo de proposições do texto (BARDIN, 2011, p. 
236). 
 

Quanto às proposições a autora esclarece que estas são frases, na sua 

forma elementar, que qualificam, explicam os referentes-núcleos. A proposição é 

definida como um “segmento de texto de forma geralmente predicativa: sujeito, 

verbo, complemento”.  

O trabalho complementar, ou determinação dos RN, é isolar no texto todas 

as proposições aferentes a um ou outro desses referentes-núcleos. Isso implica uma 

reescrita das proposições numa forma simplificada, e depois a redução do número 

destas proposições por eliminação justificadas. 

As categorias de análises tiveram como principal objetivo compor a 

experiência vivida de cada entrevistado, e através do recurso da APD identificar em 

suas falas experiências que produziram neles, conhecimentos que posteriormente 

tornaram-se competências, que por força da profissão, revelaram-se como aquelas 

que compõem as principais características do estrategista. 

 

3.4 A construção do conhecimento como objeto da pesquisa 

 

A ênfase na reflexão sobre as experiências vividas nessa pesquisa é em 

decorrência da forte influência no processo de aprendizagem, principalmente se 

considerarmos que o indivíduo, ao atingir a fase adulta, é capaz de controlar suas 

funções intelectuais e emocionais por conta, muitas vezes, do conhecimento 

adquirido no passado. 
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O conhecimento “não é um produto acumulado, mas um processo de 

construção de significados resultante da interação do indivíduo com o mundo real, 

num processo dinâmico de uso e reformulação do que se sabe”. (FOLLET, 1995 

apud HIROTA e LANTELME, 2005, p. 207). 

Piaget (1961) divide da seguinte maneira as fases que denomina de 

estágios: 

1. Inteligência senso-motora, até 2 anos de idade: nessa fase insere-
se as primeiras aquisições em função da experiência, mas que não 
alcança forma alguma o grau de um instrumento do pensamento, ou 
seja, é apenas um inteligência vivida e não reflexiva. 
2. Inteligência simbólica ou pré-operatória, de 4 a 7 ou 8 anos: 
constitui-se, em continuidade íntima com o período anterior. 
Caracteriza-se por um pensamento intuitivo. As articulações passam 
a ser progressivas e conduzem ao limiar das operações. Existe um 
poder de representação de objetos ou acontecimentos, tornando 
possível, a aquisição da linguagem ou de símbolos coletivos. 
3. Inteligência operatória concreta, de 7, 8 anos a 11, 12 anos: 
organizam-se os agrupamentos operatórios do pensamento. Sobre 
eles incidem objetos manipuláveis ou suscetíveis de intuição. As 
intuições articuladas se transformam em operações. 
4. Inteligência operatória formal, dos 12 anos em diante: a partir 
desse estágio e durante toda a adolescência passa a ser elaborado o 
pensamento formal, caracterizado por agrupamentos de inteligência 
reflexiva completa.  

 

Piaget (1961) esclarece também, que o adolescente, por oposição à criança, 

é um indivíduo que reflete fora do presente e sem relação necessária com a 

realidade baseando-se, apenas, em objetos ou realidades observáveis, mas também 

em hipóteses, o que permite a construção de reflexões e teorias num processo 

dialético, onde o conhecimento é construído e reconstruído constantemente.  

Essa adaptação prevê um desenvolvimento dentro de um processo que é 

essencial e que dá suporte para cada nova experiência de aprendizagem, entendida 

como a aquisição de um conhecimento novo e específico derivado do meio. 

(FERRACIOLI, 1999). 

Em resumo, é possível entender o conhecimento, segundo o conceito 

piagetiano, como um aprendizado em função da experiência, ou seja, o 

conhecimento é adquirido através de uma interação do estímulo sobre o sujeito e ao 

mesmo tempo do sujeito sobre o estímulo. 

 

 



65 

 

 

Segundo Piaget (1961): 

 
“o indivíduo assimila o estímulo e, após uma interação ativa, emite 
uma resposta, ou seja, o conhecimento adquirido não é devido a uma 
ação unilateral do meio (estímulo) sobre o sujeito passivo, mas sim a 
uma interação nos dois sentidos: do estímulo sobre o sujeito e ao 
mesmo tempo do sujeito sobre o estímulo. [...] A aprendizagem no 
sentido restrito é a única forma de aquisição de conhecimento que se 
constitui forma de aprendizagem. [...] Assim, a aprendizagem ocorre 
quando há uma aquisição de conhecimento em função da 
experiência de forma mediata, havendo, ao mesmo tempo, o 
processo de auto-regulação, onde o sujeito procura ter sucesso na 
sua ação ou operação (PIAGET, 1974, p. 52-54 apud FERRACIOLI 
1999, p. 11-12). 

 

Nesse sentido, Piaget (1961) diz que o ser humano se encontra submerso 

em um meio social, que atua sobre ele e o transforma em sua própria estrutura, 

porque, além de obrigá-lo a reconhecer fatos, fornece um sistema de signos 

completamente construídos que modificam seu pensamento, ao propor novos 

valores e impor uma cadeia indefinida de obrigações. 

Seguindo o pensamento de Piaget, Ruas (2005, p. 39) apropria-se de um 

exemplo da área da educação, e procura demonstrar a formação da competência 

com base no desenvolvimento de capacidades sob a forma de conhecimento. 

O exemplo apresentado por Ruas (2005) se refere aos fundamentos da 

competência “expressar-se por escrito”. O autor que essa experiência foi realizada 

junto a alunos do ensino fundamental, e realizada da seguinte maneira 

Os fundamentos da competência “expressar-se por escrito” é 
resultado de um processo de desenvolvimento de capacidades sob a 
forma de conhecimentos, como a representação de cada uma das 
letras, de seus sons, dos sons resultantes da combinação entre elas, 
sob a formação das palavras, etc. Ao mesmo tempo, o 
desenvolvimento da competência expressar-se por escrito vai 
depender de certas habilidades como desenhar a letra, memorizar 
seus sons, a capacidade de concentração, etc. Finalmente, esses 
fundamentos ainda vão depender de capacidades do tipo atitudinais 
como disponibilidade para aprender, disposição para relacionamento 
etc. A combinação e a mobilização dessas capacidades com a 
finalidade de cumprir a demanda do professor é que permitirá o 
exercício da competência denominada expressar-se por escrito. E, 
assim, poder-se-á dizer que, [...] a competência expressar-se por 
escrito sustentou-se numa determinada combinação de capacidades 
associadas a conhecimentos, habilidades e atitudes. (RUAS, 2005, p. 
39). 
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As capacidades assumem a condição de competência apenas no momento 

que são mobilizadas para a realização de uma ação específica (RUAS, 2005). 

Nesse sentido, o autor esclarece que toda competência está sobre um 

conjunto de capacidades, as quais também podem ser entendidas como potenciais 

de competências (conhecimentos, habilidades, atitudes, passíveis de 

desenvolvimento) desenvolvidos em circunstâncias anteriores, processos de 

formação ou em treinamentos específicos, e disponíveis para serem mobilizados 

numa situação específica. 

O quadro 5 procura ilustrar o desenvolvimento de uma nova competência, 

com base nos autores acima. 

 

Quadro 5 - Representação do Desenvolvimento de uma nova Competência  

 

  Fonte: Elaborado pelo autor 
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3.4.1 O Sujeito da Pesquisa 

 

A Polícia Militar do Estado do Estado São Paulo tem sua missão 

determinada pela Constituição Federal: 

Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade 

de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das 

pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos: 

I - polícia federal; 

II - polícia rodoviária federal; 

III - polícia ferroviária federal; 

IV - polícias civis; 

V - polícias militares e corpos de bombeiros militares. 

§ 5º - às polícias militares cabem a polícia ostensiva e a preservação da 

ordem pública; aos corpos de bombeiros militares, além das atribuições definidas em 

lei, incumbe a execução de atividades de defesa civil. 

§ 6º - As polícias militares e corpos de bombeiros militares, forças auxiliares 

e reserva do Exército, subordinam-se, juntamente com as polícias civis, aos 

Governadores dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios (Constituição 

Federal, 1988) 

Mediante a esse cenário, a Polícia Militar do Estado de São Paulo é 

obrigada a manter uma estrutura que atenda todas as necessidades de seu público 

interno e externo, estando dividida conforme demonstrado no organograma 

apresentado na Figura 3, a seguir: 
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Figura 3 - Organograma da Polícia Militar do Estado de São Paulo 

Fonte: Polícia Militar do Estado de São Paulo. 

Essa estrutura deve ser capaz de suportar uma demanda que responda, 

considerando à dimensão geográfica e demográfica do estado de São Paulo, a 

todas as expectativas daqueles que necessitam de seus serviços. 

Os dados da dimensão do contexto em que está inserida a Polícia Militar do 

Estado de São Paulo, e o que deve ser administrado serão apresentados nas figuras 

4,5 e 6. 

Figura 4 - Contexto Geográfico da Polícia Militar do Estado de São Paulo 
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Figura 5 – Serviços Prestados pela Polícia Militar do Estado de São Paulo 

 

Figura 6 - Número de Atendimentos 
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Portanto, gerir tamanha estrutura e recursos requer daquele que exerce o 

cargo de Comandante Geral da PMESP – Polícia Militar do Estado de São Paulo, 

habilidades e competências de Estrategista. 

A necessidade dessa característica de estrategista exigida de quem assume 

o cargo de Comandante Geral, é explicada pelo Major PM Edson Roberto do 

Amaral, então Chefe da Divisão de Ensino e Pesquisa do CAES -  Centro de Altos 

Estudos em Segurança da Polícia Militar do Estado de São Paulo, ao dizer que: 

 

Hoje gerir a Segurança Pública é algo extremamente complexo. 
Principalmente quando você fala de um Estado, em que, em 1554, a 
época da sua fundação, tinha, segundo os historiadores, mais ou 
menos umas 100 pessoas vivendo ao redor do colégio. Três séculos 
depois você já tinha nessa cidade, aproximadamente, 31 mil 
pessoas. E hoje você tem 41 milhões de pessoas em nosso Estado. 
É muita gente! A cidade de São Paulo é a 6° maior cidade do mundo, 
com 11.300.000 habitantes, e o PIB desta cidade é de 
aproximadamente de US$ 390 bi. E que nós temos aqui 
aproximadamente 1.500 bancos, 12.500 restaurantes, 15 mil bares, 
28 universidades, 105 faculdades. E aí a gente pode analisar o 
público acadêmico, que gira em torno das universidades, quando 
paramos para observar que é uma cidade que tem o maior número 
de shoppings da América Latina. Aqui passam, aproximadamente, 
30.000.000 de pessoas. Só nesses shoppings. É relevante quando 
você parar pra pensar que São Paulo já é a capital da América 
Latina, em termos de eventos, com aproximadamente 90.000 
eventos. O maior aeroporto do país. A Zona Portuária tem um 
intenso fluxo de embarque e desembarque. Sem contar que a Polícia 
Militar não está só na cidade de São Paulo. Ela está nos 645 
municípios do Estado atuando 24 horas por dia. É também relevante 
quando você verifica que nesse Estado, com 41.200.000 habitantes. 
Uma área territorial de 248.000 km². Quando você vê o nosso PIB, 
de R$ 1 trilhão (Fonte: Entrevista do pesquisador). 

 

Nesse sentido, tomando por base o Comandante Geral da Polícia Militar do 

Estado de São Paulo, o qual é um Coronel de carreira da PMESP, buscou-se nas 

experiências vividas desses profissionais, fatores que influenciaram na formação de 

suas competências de estrategista. 

Com o objetivo de ampliar o escopo desse estudo e encontrar mais 

evidências em relação ao objeto de pesquisa, a investigação foi estendida a outros 

Oficiais, tendo em vista que todos têm a possibilidade de ascender ao cargo de 

Comandante Geral, salientando, que ser estrategista é essencial ao Oficial da 

PMESP ao ser nomeado para cargo de Comandante Geral. 
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Para o Major Edson Roberto do Amaral “... não há como você não ter um 

estrategista para gerir a Polícia Militar do Estado de São Paulo, frente à 

complexidade das demandas de segurança da sociedade...” 

Uma definição de qual é o papel do Oficial da PMESP, encontra-se em Neto 

(2008): 

 

“o oficial é aquele que exerce um papel de orientação e fiscalização, 
sendo um dos principais responsáveis pelas intervenções realizadas 
de acordo com os preceitos dos direitos humanos, motivo pelo qual 
deve ter enraizado em seu interior os valores éticos e de liderança”. 
(NETO, 2008, p. 15). 

 

A carreira pode ser dividida em etapas, iniciando pelo ingresso na Academia 

de Polícia Militar do Barro Branco que ao ser admitido, o futuro Oficial recebe o título 

de Aluno Oficial do 1º Ano do Curso de Bacharelado em Ciências Policiais de 

Segurança e Ordem Pública, cuja matriz curricular apresenta-se no quadro 6: 

 

Quadro 6 - Grade Curricular do Curso de Bacharelado em Ciências Policiais de 
Segurança e Ordem Pública da Academia de Polícia Militar do Barro Branco 
 

Grade Curricular 

Área 
Total de 

disciplinas 
Carga horária total 

Ciências Jurídicas 15 1510h/aula 
Ciências Policiais 22 1870h/aula 
Ciências Humanas, Sociais e Políticas 16 1150h/aula 
Atividades complementares 8 1579h/aula 

Total horas/aula 6109 
1Equivalente a quatro anos 

de curso 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Após o término do curso, os postos e suas atribuições dividem-se da 

maneira apresentada no quadro 7. 

 

 

 

 

                                                 

1
 Dados referentes ao ano 2012 
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Quadro 7- Postos e Atribuições 
 

POSTOS E ATRIBUIÇÕES DOS OFICIAIS DA PMESP 

Aspirante a Oficial 
e 

2º Tenente 

Exercem funções administrativas e de administrador do policiamento 
operacional. 

1º Tenente 
Exercem funções administrativas e de administrador do policiamento 
operacional além de outras funções administrativas, podendo, inclusive 
assumir interinamente as funções de comandante de Cia. 

Capitão 

Tem a função de Comandante de Companhia, o que significa ter uma 
determinada área geográfica sob sua responsabilidade. 
O Comandante de Companhia busca suprir todas as necessidades da 
Unidade sob sua responsabilidade, a fim de que os objetivos 
institucionais e da população sejam atingidos, garantindo dessa 
maneira a satisfação do público interno e externo. 

Major 
Poderá desempenhar a função de Sub Comandante ou Coordenador 
Operacional dos Batalhões e também, assumir na ausência do Tenente 
Coronel Comandante de Batalhão, a sua função interinamente. 

Tenente Coronel 
Comandante de Batalhão é o responsável pelas decisões finais e as 
cobranças que vêm do alto escalão da Polícia Militar. 

Coronel 
Posto máximo dentro da PM. Responsável pelos grandes comandos e 
Diretorias. Posto necessário à assunção ao cargo de Comandante 
Geral. 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Após o posto de Capitão as promoções, na ativa, ocorrerão somente se o 

oficial tiver realizado os cursos de Mestrado e Doutorado em Ciências Policiais de 

Segurança e Ordem Pública, pelo Centro de Altos Estudos em Segurança da Polícia 

Militar do Estado de São Paulo (CAES). 
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4 ANÁLISE E CODIFICAÇÃO DOS DADOS 

 

A estrutura utilizada para se chegar ao resultado esperado nessa pesquisa 

pode ser visto na figura 7: 

 

 Figura 7 - Estrutura de Pesquisa 

Fonte: Elaborado pelo autor
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A utilização da história oral permitiu conhecer os valores e significados da 

experiência vivida de cada entrevistado, “distinguindo-se como um procedimento 

destinado à constituição de novas fontes para a pesquisa histórica, com base nos 

depoimentos orais colhidos sistematicamente” (LOZANO, 2006, p. 17). 

A trajetória da narrativa tem origem na história de vida do entrevistado antes 

de sua admissão na carreira militar, passando por sua formação acadêmica militar, 

finalizando em sua trajetória profissional. 

O arranjo inicial proposto buscou compreender como cada experiência vivida 

teria influenciado na construção de determinado conhecimento, o qual, 

posteriormente, tornou-se uma competência própria do estrategista, o que foi 

fundamental na escolha dos colaboradores para essa pesquisa. 

 

 

4.1 Instrumento de Coleta de Dados 

 

O procedimento de coleta de dados utilizado foi a História Oral realizada a 

partir de um roteiro previamente definido, o que permite ao entrevistador flexibilixar, 

ordenar e formular as perguntas durante a entrevista. 

Quanto ao tipo de entrevista, a que mais se enquadrou ao objetivo proposto 

dessa pesquisa é a entrevista em profundidade, que visou a investigação sobre a 

vida, as experiências, os ideais, os valores e a estrutura simbólica do entrevistado, 

posssibilitando dessa maneira a construção de um quadro geral e dinâmico da 

configuração vivencial e cognitiva do sujeito (GODOI, 2010). 

Nesse sentido o roteiro de entrevista buscou o aprofundamento na vida de 

cada entrevistado ainda em sua adolescência, o que possibilitiou conhecer como se 

deu a construção do seu conhecimento, os valores familiares herdados, a influência 

dos pais e o ambiente em suas decisões, da mesma maneira ocorrendo, em relação 

à academia militar e a trajetória profissional. 
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4.2 Interpretação dos Dados  

 

A interpretação dos resultados foi realizada com APD - Análise Proposicional 

do Discurso que, segundo Bardin (2011), pode ser considerada uma análise de 

conteúdo, adaptável especialmente ao material produzido por entrevistas. 

O objetivo da APD é identificar o “universo de referências” dos agentes 

sociais, ao indagar por qual meio de estrutura argumentativa se exprimem as 

questões e as ações dos agentes (BARDIN, 2011). 

Bardin, (2011, p. 236) esclarece que as proposições são "frases", na sua 

forma elementar, definida como um "segmento de texto de forma geralmente 

predicativa: sujeito, verbo, complemento". 

Essas proposições qualificam, explicam os RN - Referentes-Núcleos que 

são geralmente substantivos ou então pronomes, limitando-se de dez a vinte, 

determinados e selecionados em função de seu poder estruturante do discurso, bem 

como por seu forte valor referencial do ponto de vista dos conteúdos e não apenas 

da sua frequência na ocorrência.  

A função dos RN é isolar no texto todas as proposições aferentes a um ou 

outro desses RN, o que implica na reescrita das preposições numa forma 

simplificada, culminando numa redução do número destas proposições por 

eliminações justificadas, como, por exemplo: equivalências sinonímicas, proposições 

encaixadas ou decisão do investigador. 

Segundo Bardin (2011), a hipótese subjacente é de inspiração estruturalista, 

ou seja, parte-se do princípio de que determinado número de polos de atração 

semântica estrutura o conjunto das palavras em um dado contexto (aqui a 

contextualização social dos entrevistados). 

A utilização desse método conferiu objetividade e rigor metodológico aos 

resultados do trabalho. 
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4.3 Análise Proporcional do Discurso 

 

A técnica baseada na APD, trata-se de uma análise de conteúdo com 

objetivo inferencial e propõe a retirada de textos amplos de cada entrevista, 

reduzindo-os a proposições que indiquem a interação entre o sujeito da pesquisa e 

os atores sociais com quem conviveu, as situações que vivenciou e o ambiente onde 

atuou, resultando na descoberta de um conhecimento adquirido (BARDIN, 2011). 

Em termos gerais, segundo Bardin (2011): 

 “a análise de conteúdo procura conhecer aquilo que está por detrás 
das palavras sobre as quais se debruça e tem como objetivo 
conhecer possibilidades de ordem psicológicas, sociológicas e 
históricas, baseando-se em conteúdos reconstruídos a partir de uma 
amostra de mensagens particulares” (BARDIN, 2011, p. 50). 
 

Seguindo o método proposto, foi possível encontrar os seguintes resultados 

os quais são expostos no relatório final, - Anexo  B - que tem um total de 66 páginas 

e 121 textos codificados e cobrem, aproximadamente, 93% de todas as entrevistas 

transcritas. 

A relevância das palavras demonstradas nos gráficos 1, 2, 3 e 4 está na 

possível participação nos Referentes-Núcleos (RN), uma das bases do método APD, 

pois podem funcionar como polos de atração semântica, permitindo estruturar o 

conjunto das palavras dentro das entrevistas. (BARDIN, 2011). 

Gráfico 1 - Palavras mais Repetidas 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, a partir dos dados contidos no NVivo10 
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Gráfico 2 – História de Vida (antes do ingresso na carreira militar) 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, a partir dos dados contidos no NVivo10 

 

Gráfico 3 – O Curso na Academia Militar 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, a partir dos dados contidos no NVivo10 
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Gráfico 4 – Trajetória Profissional 

 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos dados contidos no NVivo10 

 

 

4.3.1 Relação das Experiências Vividas com os Valores Encontrados  

 

A técnica foi aplicada a nove entrevistas divididas em três blocos 

correspondentes aos do roteiro de entrevistas, considerando a história de vida, 

compreendida antes da admissão na carreira militar, o curso de formação de oficiais 

e as experiências da trajetória profissional. 

A análise das experiências vividas possibilitou o encontro de 16 valores, que 

são resultantes da maneira como o sujeito demonstra sua adesão ao texto, ou seja, 

trata-se da exposição de um pensamento ou ação, da qual se abstrai uma definição 

ou valores, que podem ser vistos no quadro 8. 
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                                      Quadro 8 - Valores 
 

VALORES ENCONTRADOS 

 

1. Companheirismo 

2. Espelhamento e prática 

3. Disciplina 

4. Obediência às Normas e regulamentos 

5. Resistência e superação 

6. Respeito hierárquico 

7. Respeito aos Valores éticos e morais 

8. Determinação 

9. Capacidade de lidar com o ambiente, 

criatividade e capacidade de adequação às 

necessidades. 

10. Respeito, disciplina, ética e perseverança. 

11. Responsabilidade 

12. Segurança na profissão 

13. Valores herdados 

14. Os Recursos humanos como ferramenta 

estratégica 

15. Valores éticos e morais 

16. Visão de Comando e Liderança 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

O quadro 9 demonstra a seleção dos RN realizada a partir das proposições 

contidas no relatório final - Anexo A - e conjugados às 2modalizações, originando daí 

os valores demonstrados no quadro acima. 

 

 

 

 

 

 

              
 
 
 

                                                 

2
 A modalização é um fenômeno discursivo em que um sujeito falante se coloca como fonte de 

referências pessoais, temporais, espaciais, e, ao mesmo tempo, toma uma atitude em relação ao que 

diz ou ao seu co-enunciador. Ela pode ser evidenciada nas manifestações escritas e orais da 

linguagem, nos mais variados contextos. 
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Quadro 9 - Seleção dos RN e Atribuição de Valores 
 

E
N

T
R

E
V

IS
T

A
D

O
S

 

PROPOSIÇÕES MODALIZAÇÕES VALORES 
1. Frases que qualificam, explicam os 

Referentes-Núcleos. 
Fenômeno pelo qual 
o sujeito expressa 

sua adesão ao texto. 

(antecedidos pelo nº 
de ordem 

correspondente à 
tabela de valores) 

 
REFERENTES-NÚCLEOS 

(Negrito e Sublinhado) 
2. Pólo de atração semântica que 
estrutura as cognições do sujeito a 
propósito de determinado tema. É 
determinado em função de seu poder 
estruturante do discurso, bem como por 
seu valor referencial, e não apenas por 
sua freqüência. 
(BARDIN, 2011, p. 236) 
 

 
CA1 

(...) Vamos chegar todo mundo atrasado.  
(...) Eu estava pronto pra ir. (...) Mas! 
Vamos chegar todo mundo junto. (...) O 
Tenente anotou o pelotão inteiro por 
chegar todo mundo junto atrasado. 

União, resistência, 
força. 

(1) Companheirismo 

 
(...) O respeito e a disciplina são questões 
de respeito do convívio. 

 
Relacionamento, 
harmônico, 
impessoal, limitador. 

 
(3) Disciplina 

 
(...) Meu irmão foi fazer o CPOR. (...) Eu 
via a disciplina militar. (...) Isso me 
despertou o interesse para a carreira 
militar. (...) Eu tinha, inclusive, amigos 
que estavam fazendo a Academia do 
Barro Branco. (...) Eu via andando com o 
antigo 4° uniforme. 

 
Influência, respeito a 
regras e valores, 
incentivo, autoridade, 
poder, força, respeito. 

 
(9) Capacidade de 
lidar com o ambiente, 
criatividade e 
capacidade de 
adequação às 
necessidades. 

 
(...) Eu com 20 anos... O pai vai ter que 
ficar custeando a faculdade? 

 
Maturidade, capaz, 
Inconformismo, 
incerteza, 
desconforto. 

 
(11) 
Responsabilidade 

 
(...) Nós somos uma família bem unida 
(...) ao menos no sábado ou no domingo 
estar sentados todos juntos (...) para 
fazer uma refeição. 

 
Estrutura, valores. 

 
(13) Valores 
herdados 

 
Eu procuro ouvir todos. Eu gosto que as 
pessoas participem de decisões eu tomo. 
Um grupo como o nosso quer ser 
orientado. 

 
Receptividade, 
motivação, trabalho 
em equipe, 
responsabilidade. 

 
(14) Os Recursos 
humanos como 
ferramenta 
estratégica 

 
Ações que eu vi e deram certo. 
E eu sempre trabalhei de porta aberta.  
 
Eu acredito muito mais na forma de você 
fazer com que o grupo tenha adesão é 
você conversando. Explicando o que 
está errado.  A sua função não é aquela 
do executante. Você tem que 
supervisionar. (...) gerenciar alguma 

 
Observação, 
Acessibilidade. 
 
 
Liderança, tolerância, 
capacidade de 
diálogo. 
 
Postura, autoridade, 

 
(16) Visão de 
Comando e 
Liderança. 
 
(16) Visão de 
Comando e 
Liderança. 
 
(16) Visão de 
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ocorrência que seja de gravidade, 
orientar. Comecei um afastamento 
natural. 

disciplina. Comando e 
Liderança. 
 

 
 
CR1 

 
 
A gente convivia completamente com 
aqueles companheiros. 

 
 
Interação, empatia, 
participação, equipe. 

 
 
1) Companheirismo  

 
A disciplina (...) é um processo formador 
(...) dentro de um rigor, de uma disciplina 
acadêmica. 

 
Sujeição, obediência, 
regra, conduta. 

 
(3) Disciplina 

 
Com 15 anos de idade já tava fazendo 
minha 1° manobra com. No meio do 
mato (...) tinha tanto escorpião que a 
gente acordava de noite e ficava 
brincando com o escorpião na fogueira. 
(...) Um processo que engrandece. 
 

 
Desafio, resistência, 
coragem, desafio, 
exposição, perigo. 

 
(5) Resistência e 
superação 

Minha família (...) na Zona Norte. Influência do 
ambiente externo. 
 

(9) Capacidade de 
lidar com o ambiente, 
criatividade e 
capacidade de 
adequação às 
necessidades. 
 

E a gente só desenvolve uma sociedade 
desenvolvendo pessoas. A parte mais 
importante de uma organização são as 
pessoas. 
 

Liderança, respeito, 
crença nos valores 
humanos. 

(14) Os Recursos 
humanos como 
ferramenta 
estratégica 

Então a gente faz uma carreira baseada 
em valores (...) baseada em virtudes. 
 

Manutenção de 
princípios éticos e 
morais.  

(15) Valores éticos e 
morais 

 
(...) como aspirante eu tinha que 
aprender no dia a dia (...) transformar 
imediatamente aquilo em orientações 
para a minha tropa. (...) Aprender com o 
ambiente. (...) O inconformismo com 
relação às coisas como estão. (...) 
Vontade e a coragem de sair da zona de 
conforto. 

 
Capacidade de 
aprendizagem, 
melhora contínua, 
liderança,observação, 
questionamento, 
inquietação, 
exposição, 
disposição, 
determinação. 

 
(16) Visão de 
comando e Liderança 

 
CR2 

 
(...) A gente acordava 05h30min pra 
fazer ginástica ao ar livre.  (...) A gente 
ficava em classe horas para estudar. (...) 
Você acaba ficando o tempo todo com 
as pessoas. 

 
Resistência, 
adaptação, 
convivência. 

 
(1) Companheirismo 

 
(...) O militarismo que usa lá é a estética 
militar. (...) Respeito aos valores, as 
pessoas, a sociedade com o próprio 
Estado. 

 
Disciplina, respeito, 
dignidade, 
subordinação. 

 
(3) Disciplina 

 
(...) Dificuldade na adaptação com o 
internato. (...) Você tem de 26 a 30 
matérias por ano. 

 
Superação, 
determinação, foco. 

 
(5) Resistência e 
superação 
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(...) Você aprendia tratar bem as 
pessoas. 

 
Conduta ética e 
moral,relacionamento. 

 
(7) Valores 

 
(...) Pra passar na Academia eu comprei 
umas apostilas usadas de um vizinho. 
Eu trabalhava durante a semana até 
sábado de manhã (...) estudava no 
sábado à tarde e no domingo.  

 
Foco, persistência, 
esforço. 

 
(8) Determinação 

 
(...) Prestei para a Academia mais não 
pude fazer por causa da altura. Eu tentei 
mais uma vez mais (...) fiquei no médico 
com desvio de coluna. (...) Meu pai falou: 
- tenta lá de novo. 

 
Confiança, estímulo, 
respeito. 

 
(8) Determinação 

 
Eu já vinha de uma família muito 
regrada (...) seus valores eram muito 
valorizados. 

 
Cultura, educação, 
respeito, obediência. 

 
(13) Valores 
herdados 

 
(...) eu fazia elogio na rede de rádio. 
Quando eu tinha que fazer alguma critica, 
eu marcava um encontro. (...) 
Conversava em separado. Eu acho que a 
principal coisa é ouvir as pessoas. 
Ouvir(...) Conversar... Estar aberto. 
 
Então a estratégia foi de deixar fazer.  
Vocês têm que trazer coisas novas. (...) 
Comecei a dar autoridade às pessoas. 
(...) eu sempre acreditei que você pode 
mudar as pessoas. (...) Pode mudar o 
ambiente e que se pode melhorar. 
Valorizando as pessoas. Trabalhando em 
equipe. 

 
Estímulo, respeito, 
motivação e 
participação. 
 
 
 
 
 
Supervisão, estímulo, 
motivação, respeito, 
aprendizado, 
delegação, 
criatividade. 

 
(16) Visão de 
Comando e 
Liderança. 
 
 
 
 
(14) Os Recursos 
humanos como 
ferramenta 
estratégica 

 
(...) Tratar bem as pessoas. Isso eu 
aprendi de berço (...) todas as escolas 
deveriam ensinar valores morais. 

 
Respeito, cultura, 
interação, 
convivência, empatia. 

 
(15) Valores éticos e 
morais 

(...) trabalhar com comunicação. (...) 
Tornei a polícia conhecida. (...) Tornei a 
polícia forte. Relacionei-me com todas 
as entidades. Fiquei muito forte no 
Comando, perante o Governo. 

Divulgação, 
relacionamento, 
delegação, 
independência, 
liderança, confiança, 
presença, 
conhecimento, 
observação, 
comprometimento, 

(16) Visão de 
Comando e 
Liderança 

 
CR3 

 
Um ambiente de internato (...) a 
convivência é intensa. O 
compartilhamento de experiências é 
muito grande. 
 

 
Restrição, superação, 
interação, 
relacionamento, 
aprendizado. 

 
(1) Companheirismo 

Uma carga horária extensa. Resistência, 
persistência, 
superação, disciplina. 

(5) Resistência e 
superação. 
 

 
Se você não transformar os objetivos 

 
Estímulo, motivação. 

 
(14) Os Recursos 
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(...) fazer com que elas apoiem e se 
mobilizem na direção daqueles objetivos. 
 

humanos como 
ferramenta 
estratégica 

 
TCR1 

 
(...) companheirismo era muito forte. (...) 
é muito importante você ter amizades. 
(...) os amigos verdadeiros a gente tem 
que cultivar. (...) não é preciso estar junto 
pra ser amigo. (...) um presta auxílio 
para o outro (...) a gente se solidariza. 
 

 
Relacionamento, 
convivência, espírito 
de corpo, 
cooperação. 

 
(1) Companheirismo 

(...) a gente aprende mais com o dia a dia 
da rua. 
 

Prática, observação. (2) Espelhamento e 
prática 

(...) eu sou seu superior 
administrativamente. O tratamento não 
deve ser cordial, mas sim respeitoso. 
 

Disciplina, respeito, 
dignidade, 
subordinação. 

(3) Disciplina – vida 
acadêmica 

(...) o comportamento da pessoa fora da 
Academia, também era observado com 
muito rigor. 
 

Cultura, educação, 
respeito, obediência. 

(4) Obediência às 
Normas e 
regulamentos 

(...) as aulas eram massacrantes (...) nós 
começávamos o curso de manhã as 
7:15h, terminava as 21:00h terminava. 
 

Superação, 
determinação, foco. 

(5) Resistência e 
superação 

(...) quem estava um ano mais antigo 
tinha precedência sobre os mais 
modernos. 
 

Obediência, 
hierarquia. 

(6) Respeito 
hierárquico 

(...) na primeira oportunidade que surgiu 
prestei exame. 
 
 

Foco, determinação. (8) Determinação 

(...) meu pai tinha uma profissão que eu 
admirava, ele era Oficial da Polícia 
Militar. 

Influência. 
 

(10) Respeito, 
disciplina, ética e 
perseverança. 
 

(...) as pessoas gostam de ser tratadas 
como alguém que tem uma identidade. 
(...) eu sempre olhava na tarjeta das 
pessoas pra chamar pelo nome. 
 

Motivação, respeito, 
aprendizado, 
delegação, 
criatividade. 

(14) Os Recursos 
humanos como 
ferramenta 
estratégica 

(...) a função de Comandante em certos 
momentos ela é isolada. (...) quando você 
tem que enfrentar os superiores. (...) às 
vezes é obrigado para tomar uma 
decisão pessoal. (...) função de 
Comandante é ouvir, ouvir e ouvir. (...) 
muitas vezes eu fechei a boca e procurei 
ouvir as pessoas para entender certos 
problemas. (...) a última palavra sempre 
cabe ao comandante. (...) momentos 
difíceis resolvidos pelo dialogo. (...) então 
cortar a própria carne, é de lei, é 
obrigatório. (...) o comandante não pode 
abdicar da sua função. Ele tem que 
delegar atribuições. 

Autoridade, 
responsabilidade, 
postura, respeito, 
imparcialidade, 
consciência, valores 
éticos e morais. 

(16) Visão de 
Comando e 
Liderança 
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TA1 

 
 
(...) as matérias de procedimentos 
operacionais e as conversas com os 
comandantes é que acabaram 
finalizando o caráter militar. (...) foi mais o 
dia a dia com o Comandante de pelotão 
que a gente foi tirando exemplos do que 
do que é ser comandante ou não. 

 
 
 
 
Aprender com 
experiência, prática. 

 
 
 
 
2) Espelhamento e 
prática 

 
(...) eram cinco provas por dia. (...) a 
carga de matérias é muito grande para 
um dia que começa 6:00h da manhã e 
termina as 10:00h da noite. 

 
Superação, 
determinação, foco. 

 
(5) Resistência e 
superação 

 
(...) prestei cinco vezes o vestibular da 
FUVEST. (...) prestei Academia dos anos 
de 99 até 2003. 

 
Foco, determinação, 
persistência. 

 
(8) Determinação 

 
(...) tenho um tio que era Sargento da 
Banda, no Quartel de Marília, no 9° 
BPM/I. 
 

 
Influência interna. 

 
(9) Capacidade de 
lidar com o ambiente, 
criatividade e 
capacidade de 
adequação às 
necessidades. 

 
TCA1 

 
(...) acatamento espontâneo dos valores 
de uma Organização. (...) a disciplina é 
um instrumento para dar sustentação à 
organização. (...) dois grandes valores que 
nós temos que é a disciplina e a 
hierarquia. 

 
Respeito, obediência. 

 
(4) Obediência às 
Normas e 
regulamentos 

 
(...) a classe tinha que ser apresentada ao 
professor. (...) o professor dava aula 
num tablado, em um nível mais elevado 
do que o aluno. (...) fazia com que o 
professor se tornasse uma figura 
venerável dentro da sala de aula. 
 

 
Hierarquia. 

 
(6) Respeito 
hierárquico 

(...) Ter condutas éticas, a se portar como 
cidadãos de bem. 

Conduta ética e 
moral, valores 
humanos sociais. 

(7) Respeito aos 
Valores éticos e 
morais. 
 

(...) o meu pai era 1° sargento da Polícia 
Militar. 

Inspiração, incentivo, 
referência. 

(10) Respeito, 
disciplina, ética e 
perseverança. 
 

 
(...) então eu fui assimilando 
determinados valores de caserna. 

 
Cultura, educação, 
respeito, obediência, 
influência. 
 

 
(13) Valores 
herdados 

(...) principalmente Praças, que são quem 
nos ajuda nas nossas missões, nas 
nossas tarefas. (...) E você tem que 
passar às pessoas que você é tolerante, 
até certo nível, ao erro. (...) quando você 
ouve o seu subordinado, você está 

Motivação, respeito, 
aprendizado, 
delegação, 
criatividade. 
 
 

(14) Os Recursos 
humanos como 
ferramenta 
estratégica 
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valorizando. (...) Está fazendo com que 
ele se sinta útil. 
 
 
 
(...) o Comandante ele vai sempre se 
assessorar de seu staff. (...) Ele tem que 
ter o conhecimento estratégico. Ele não 
pode ser simplesmente um fantoche do 
Estado Maior. (...) Eu sempre fui muito 
aberto a saber a opinião do subordinado 
e dos colegas de mesmo nível que eu. 
(...) Eu nunca fui muito de buscar 
orientação com superior. (...) Eu sempre 
achei que isso é demonstrar fraqueza e 
insegurança. (...) E eu jamais iria permitir 
que meu Comandante percebesse essas 
características em mim.  (...) Eu só não 
queria demonstrar insegurança. Eu sou 
bastante duro em cobrar providência das 
pessoas. 

 
 
Autoridade, 
tolerância, postura, 
receptividade. 

 
 
(16) Visão de 
Comando e 
Liderança 

 
CPA1 

 
(...) ele venha tirar uma nota abaixo de 
três, obrigatoriamente, ele terá o seu 
licenciamento no final de semana 
caçado. (...) Intervalo de um mês de 
julho preenchido com atividades 
operacionais, de caserna. (...) 
Manobras, maneabilidades, viagens, onde 
que o aluno fica à disposição a da 
Escola de Oficiais em atividade práticas. 
 

 
Superação, 
determinação, foco, 
resistência. 

 
(5) Resistência e 
superação 

(...) Amigos, vizinhos, colegas que de 
uma maneira ou de outra acabaram 
influenciando positivamente na escolha 
da profissão. 
 

Influência do 
ambiente externo. 

(9) Capacidade de 
lidar com o ambiente, 
criatividade e 
capacidade de 
adequação às 
necessidades. 

 
  CPA2 

 
(...) Intensidade do estudo. a gente tinha 
uma rotina de 10 aulas por dia. (...) Os 
alunos não voltam para suas residências. 
(...) Após as atividades escolares, ainda 
havia o estudo noturno. 

 
Superação, 
determinação. 

 
(5) Resistência e 
superação 

 
(...) Atrás de cada funcionário existe uma 
família. (...) Essa capacidade de 
liderança ela deve ser treinada e 
exercitada dia a dia.  (...) O seu 
funcionário a exercer as suas atividades 
(...) de forma a entender o seu papel na 
instituição. 

 
Consideração, 
aprendizado, 
comunicação. 

 
(16) Visão de 
Comando e 
Liderança 

     Fonte: Elaborado pelo autor 
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5 ANÁLISE DA CORRESPONDÊNCIA ENTRE VALORES E COMPETÊNCIAS 

 

 

Para Charam (2007), as competências dos estrategistas são colocadas à 

prova constantemente, compreendendo capacidades de: 

 

“posicionamento da empresa; de identificar as mudanças externas; 
conduzir o sistema social da empresa; avaliar as pessoas; formar 
equipes; elaborar metas, estabelecer prioridades precisas e lidar com 
criatividade e positivismo às pressões sociais” (CHARAM, 2007, p. 
3). 

 
De acordo com o autor, essas capacidades permitem ao estrategista o 

“diagnóstico de qualquer situação e a tomada de medidas apropriadas, tirando-o da 

zona de conforto de expertise ao desenvolver habilidades que o preparam para fazer 

o que a situação exige” (CHARAM, 2007, p. 3). 

Bossidy e Charam (2010) complementam as competências anteriores 

destacando os sete comportamentos essenciais do líder, que são:conheça seu 

pessoal e sua empresa; insista no realismo, estabeleça metas e prioridades claras, 

conclua o que foi planejado; recompense quem faz; amplie as habilidades das 

pessoas pela orientação e conheça a si próprio (BOSSIDY e CHARAM 2010, p. 53). 

Para efeito dessa pesquisa as teorias foram unificadas e divididas entre 

ambiente, pessoas, execução e liderança, conforme demonstra o quadro 10, visando 

tornar mais visível a relação entre as competências dos estrategistas já existentes, e 

os valores que podem ter relação com a formação daquelas. 
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Quadro 10 - Competências dos Estrategistas 
Competências unificadas dos estrategistas adaptadas de 

Bossidy e Charam (2010) e Charam (2007). 
Valores encontrados a partir das 

experiências vividas dos 
entrevistados e que se 

relacionam às competências 
descritas ao lado. 

 
1. Ambiente 
Capacidade de 
Identificar as 
mudanças externas 
e foco na realidade. 
 

 
Detectar os padrões na frente dos 
concorrentes, e a colocar a 
organização na ofensiva. O 
estrategista deve admitir que não tem 
uma resposta para determinado 
problema e encará-lo de frente, 
identificando-o como um ponto fraco 
da organização. Ser capaz de lidar 
com forças fora do alcance do 
mercado, e que afetam 
significativamente a organização, com 
criatividade e positivismo. 
Mediante uma ideia central que 
satisfaça as necessidades dos 
clientes e seja lucrativa; e se 
necessário, diante de uma 
necessidade, reposicioná-la 
adequadamente. 
 

Capacidade de lidar como 
ambiente, criatividade e 
capacidade de adequação às 
necessidades. 
 

2. Pessoas 
Capacidade de 
ouvir as pessoas, 
reconhecer 
talentos para 
formação e 
condução de 
equipes e com 
base na 
recompensa, 
orientação, 
valorização e 
estimulando na 
busca do 
aprimoramento 
pessoal. 

Capacidade de transmitir o 
conhecimento, experiência e 
sabedoria para a próxima geração de 
estrategistas. Isso permite ampliar as 
habilidades de todos na organização. 
Descobrindo seus melhores talentos 
com base em fatos e observações, e 
encaixá-las na função adequada. 
Fazer com que os profissionais 
certos, combinação com condutas 
adequadas tomem decisões melhores 
e mais rápidas e alcancem bons 
resultados para a organização. 
Os estrategistas têm de viver sua 
organização, estar onde a ação está. 
Estar envolvido com a empresa de 
modo a conhecer sua organização de 
forma abrangente e seu pessoal de 
verdade. 

Companheirismo 
Espelhamento e prática 
Respeito, disciplina, ética e 
perseverança. Valores éticos e 
morais. Valores herdados 
 

3. Execução 
Capacidade de 
concluir o que foi 
planejado. 

Levar a sério as metas, dando 
continuidade às ações planejadas. 

Determinação, persistência. 

 
4. Liderança 
Capacidade de 
liderar no momento 
de por a estratégia 
em prática 

Fazendo com que líderes altamente 
capacitados desinflem o ego e se 
entrosem à organização. Para que as 
pessoas produzam resultados 
específicos, é preciso que elas sejam 
recompensadas à altura. 
 
 

Disciplina 
Obediência às Normas e 
regulamentos 
Resistência e superação 
Responsabilidade 
 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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5.1 Relação entre Valores e Competências 

 

Para esclarecer o método utilizado e demonstrar como pode ser formada 

uma competência a partir das experiências vividas, serão apresentados trechos de 

entrevistas, nas quais se aplicou a APD, abstraindo-se daí um determinado valor. 

O perfil dos entrevistados foi delimitado, inicialmente, dentre aqueles oficiais 

que já ocuparam o Cargo de Comandante Geral, a partir de 1997, porém, para dar 

maior abrangência, a pesquisa foi estendida a outros oficiais, os quais ainda estão 

na ativa, ou que passaram para a reserva. 

Isso se justifica uma vez que todos os oficiais passam pelo mesmo processo 

de seleção, admissão e formação e pode haver pontos em comum entre as 

experiências vividas daqueles que chegaram a Comandante Geral e os que não, 

situação que pode enriquecer o resultado final desse trabalho.  

 

Critério de escolha dos entrevistados e perfil dos mesmos: 

 

1. Em primeiro lugar, foram escolhidos aqueles que já haviam ocupado o 

cargo de Comandante Geral da Polícia Militar do Estado de São Paulo.  

2. Depois foram procurados oficiais da ativa e da reserva no posto de 

coronel e tenente coronel. 

3. Na sequência, a fim de manter uma coerência e identificar fatores 

comuns em cada fase da carreira, foram entrevistados majores, capitães 

e um tenente, do serviço ativo. 

 

Com o objetivo de ilustrar melhor, a quadro 11 traz detalhes do perfil de cada 

entrevistado em relação ao posto, idade, sexo, função que exerce ou exerceu, 

tempo de serviço, o tempo de cada entrevista e um resumo do roteiro.  

Outra informação constante da mesma tabela é o código de identificação 

dos entrevistados, para que suas identidades sejam preservadas. 
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Quadro 11 – Perfil e Código dos Oficiais Entrevistados 
 

Número 
de Ordem 

Código Posto 

Tempo 
de 

serviço 
(anos) 

Idade Sexo 
Função que 
exerce ou 
exerceu 

Tempo de 
entrevista 

Resumo do Roteiro de Entrevista 

1 CR1 Coronel 30 65 m 
Ex Comandante 
Geral 

1h 
1ª Parte - A vida social antes da carreira militar. Aspectos 
considerados: A família a formação escolar e acadêmica; a 
escolha pela profissão; 
 
2ª Parte - A vida na academia militar. Aspectos 
considerados: as aulas; o dia-a-dia; os professores; os 
amigos; a matriz curricular; as dificuldades; a disciplina; 
uma avaliação pessoal sobre o curso; 
 
3ª Parte - A trajetória profissional. Aspectos considerados: 
o primeiro dia de trabalho; o relacionamento pessoal e 
profissional; os desafios do trabalho diário; os momentos 
mais difíceis; a cobrança; a família e a função de 
comandante. 

2 CR2 Coronel 30 55 m 
Ex Comandante 
Geral 

1h10min 

3 CR3 Coronel 30 55 m 
Ex Comandante 
Geral 

45min 

4 CA1 Coronel 30 55 m 
Comandante de 
Grande 
Comando 

1h 

5 TCA1 Ten. Cel 30 59 m 
Comandante de 
Batalhão 

1h15min 

6 TCR1 Ten. Cel 28 48 m 
Comandante de 
Batalhão 

40min 

7 CPA1 Capitão 20 40 m 
Comandante de 
Cia 

35min 

8 CPA2 Capitão 20 40 m 
Comandante de 
Cia 

45min 

9 TA1 
1º 
Tenente 

10 28 m 
Comandante de 
Pelotão 

35min 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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A análise encontra-se disposta da seguinte maneira: em primeiro lugar está 

a frase na íntegra, logo após estão às proposições e os RN, a modalização, o valor 

determinado, o qual surge após análise das modalizações, e finalmente o modelo 

argumentativo, que justifica o valor, pois procura explicar o desenvolvimento 

cognitivo do entrevistado. 

Ao final da análise, o valor encontrado é vinculado a uma das quatro 

competências do estrategista descritas no quadro 9. 

A confirmação dos pressupostos contidos nos valores encontrados é 

realizada através do Argumento Ratificador, que é um trecho da entrevista onde é 

possível reconhecer na fala do entrevistado, uma ligação entre suas experiências 

vivenciadas, e suas ações como estrategista.  

 

5.2.1 Análise Individualizada das Entrevistas 

 

Frase na íntegra: 

CA1: Um vizinho que cursava a Academia... eu via andando com o 
antigo 4° uniforme nosso. Aí eu falei: - Pô o “fulano” tá na Academia 
do Barro Branco. Aí eu pensei, pô! Meu pai ainda vai ter que me 
custear por seis anos? Aí eu vou ter que montar um consultório! 
Como é que eu vou fazer? Qual é a profissão? Vou trabalhar do que 
durante o dia para fazer faculdade à noite? Aí eu tinha entrado na 
FUVEST e tinha entrado no Barro Branco. Aí no Barro Branco... No 
Barro Branco são três anos e eu ainda ganho pra estudar, tenho uma 
ajuda de custo e eu não vou sair brigando com ninguém no mercado 
de trabalho, eu já vou sair um profissional pronto. Aí eu abri mão de 
dar sequência para fazer odontologia. Pensei, vou fazer depois. E fui 
fazer a Academia do barro Branco. 

 

Proposições / (RN):  

1- (Eu) via andando com o [...] (uniforme).  

Modalização: Influência, disciplina, valores, incentivo, autoridade, poder, 

força, respeito. 

Valor: Capacidade de lidar com o ambiente, criatividade e capacidade de 

adequação às necessidades. 

Proposições / (RN):  

2- (Meu pai) ainda vai ter que me (custear) [...].  

Modalização: Maturidade, capaz, Inconformismo, incerteza, desconforto. 
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Valor: Responsabilidade, independência. 

Proposições / (RN):  

3- No (Barro Branco) [...] (eu) ainda (ganho) pra estudar: 

Modalização: Capacidade de lidar com o ambiente, criatividade e 

capacidade de adequação às necessidades. 

Valor: Influência do ambiente e outras pessoas 

Modelo argumentativo: 

O entrevistado não deseja mais ser dependente do pai, e aproveitou uma 

oportunidade do mercado para conquistar sua independência e colocação 

profissional com rapidez e segurança. 

 

 

Competência relacionada aos valores encontrados:  

1-  Ambiente - Capacidade de Identificar as mudanças externas e foco na 
realidade. 

Argumento Ratificador: 

CA1 - Foi a oportunidade onde eu pude verificar o quanto a 
população precisa da Polícia. As pessoas pedem socorro, te ligam 
não no seu telefone e você pode dar o retorno. 

 

Frase na íntegra: 

CR1: A escolha da profissão foi mais ou menos por necessidade, por 
que uma família com poucos recursos, especialmente naquela 
época, década de 60, as alternativas eram muito poucas, e como eu 
nasci e vivi sempre na Zona Norte, e por acaso naquela época, muito 
mais do que agora, talvez pela localização da Academia do Barro 
Branco. Então foi assim que eu soube da Academia, e repito minha 
escolha no vestibular na Academia... Eu tinha lá... Estava nos 14 
para os 15 anos, quando eu comecei a me preparar, foi mais por 
necessidade do que por vocação, porque, o que a gente via da 
Academia eram os oficiais que moravam, as pessoas que agente 
conhecia. Mas uma vez que eu conheci... que eu entrei. 

 

Proposições / (RN):  

1- Escolha da profissão [...] por (necessidade). 

Modalização: Identificação de oportunidades. 

Valor: Capacidade de lidar com o ambiente, criatividade e capacidade de 

adequação às necessidades. 
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Proposições / (RN):  

2 - (A gente) via da Academia [...] os (oficiais) [...] as pessoas que a gente 

(conhecia). 

Modalização: Observação e influência do ambiente e pessoas. 

Valor: Capacidade de lidar com o ambiente, criatividade e capacidade de 

adequação às necessidades. 

Modelo argumentativo:  

Por conta da necessidade o entrevistado buscou uma oportunidade que 

descobriu observando as pessoas com quem convivia no local onde morava. 

 

Competência relacionada aos valores encontrados:  

1- Ambiente - Capacidade de Identificar as mudanças externas e foco na 

realidade. 

Argumento Ratificador: 

CR1 - Então nos tivemos que aprender no dia a dia, como aspirante 
eu tinha que aprender no dia a dia e transformar imediatamente 
aquilo em orientações para a minha tropa. [...] 

 

Frase da íntegra: 

CR2: [...] meu pai era muito incentivador [...] ele conversava muito 
com a gente, né? Meu Pai sempre falava de aproveitar a vida [...] 
Meu Pai sempre falava pra gente sempre pensar no que queria, 
sempre pensar grande, sempre pensar positivamente. 

 

Proposições / (RN):  

1- meu (pai) era muito (incentivador). 

Modalização: Confiança, estímulo, respeito, Influência. 

Valor: Companheirismo, Espelhamento e prática, Respeito, disciplina, ética 

e perseverança. Valores éticos e morais. Valores herdados. 

Proposições / (RN):  

2- (ele) conversava muito com (a gente). 

Modalização: Diálogo, aproximação. 

Valor: Influência do Pai 

3- (Pai) sempre falava de aproveitar a (vida). 

Modalização: Confiança, estímulo. 
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Valor: Companheirismo, Espelhamento e prática, Respeito, disciplina, ética 

e perseverança. Valores éticos e morais. Valores herdados. 

4- Meu (Pai) sempre falava (pra gente) sempre pensar no que (queria), 

sempre pensar (grande), sempre pensar (positivamente). 

Modalização: Crença, foco, determinação. 

Valor: Companheirismo, Espelhamento e prática, Respeito, disciplina, ética 

e perseverança. Valores éticos e morais. Valores herdados. 

 

Modelo argumentativo:  

1 - A Influência do Pai teve como consequência no aprendizado do 

entrevistado ao despertar a sua autoconfiança, o respeito às pessoas com 

quem sempre buscou diálogo e a aproximação, estimulando e motivando-as, 

na realização dos objetivos traçados. 

 

Competência relacionada aos valores encontrados:  

2- Pessoas - Capacidade de ouvir as pessoas, reconhecer talentos para 

formação e condução de equipes e com base na recompensa, orientação, 

valorização e estimulando na busca do aprimoramento pessoal. 

Argumento Ratificador: 

CR2- O convencimento é muito melhor porque se você [...] até 
comete um erro de planejamento, e o policial está motivado, ou a 
equipe, que seja, ela supre as falhas de planejamento e a coisa 
acontece. Então eu procurei fazer um bom relacionamento e tratar 
bem as pessoas. Isso eu aprendi de berço [...]. 

 

Como resultado é admissível apreender que o aprendizado ocorrido na 

convivência dos entrevistados com a família criou valores como disciplina, ética, 

valores morais, desejo em seguir a carreira militar, independência, respeito às 

pessoas, perseverança, determinação, persistência, busca por ideais, dentre outros 

que impactaram diretamente na formação de suas competências de estrategistas. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os resultados obtidos evidenciam que os estrategistas identificados nessa 

pesquisa têm como principais competências a capacidade de identificar as 

mudanças ambientais, de interagir e conduzir as pessoas e de concluir o que foi 

planejado. 

Essas competências formadas a partir de valores adquiridos na vida familiar 

são reforçadas e aperfeiçoadas durante o tempo vivido na academia militar, devido 

às exigências físicas, psicológicas e intelectuais impostas aos alunos, definindo o 

perfil do futuro comandante. 

Outro aspecto encontrado é que em todos os discursos existe uma 

semelhança no perfil, na crença e na prática de valores éticos e morais, bem como 

nas ações que indicam determinação, força de vontade e disciplina, o que denota 

um alinhamento entre o perfil do candidato e a formação dada pela Academia. 

Quanto ao fato de o comandante tornar-se um estrategista, observou-se que 

alguns oficiais que chegaram ao posto máximo possuem uma quantidade maior de 

valores relacionados às competências próprias do estrategista. 

Para melhor explicar, tomando por base o exemplo do CR2, após a análise 

de sua narrativa, foram encontrados em seu perfil 11 dos 16 valores elencados no 

quadro 8, estando todos eles relacionados diretamente com as competências 

essenciais do estrategista, quadro 10, que são: a capacidade de Identificar as 

mudanças externas e foco na realidade, a capacidade de ouvir as pessoas, 

reconhecer talentos para formação e condução de equipes, a capacidade de concluir 

o que foi planejado e a capacidade de liderar no momento de por a estratégia em 

prática. 

Outro detalhe observado é a linha que separa o aprendizado da prática, isto 

é, a partir do momento em que o oficial põe em prática todo o conhecimento 

adquirido e as competências que dele se originou. 

Isto remete a outra observação, que apesar de não ser o foco dessa 

pesquisa, mas pode ser para futuros estudos, que além da quantidade de valores 

encontrados individualmente, existe outro ponto fundamental para determinar o 

estrategista, que é a forma como ele exerce suas competências.  
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Percebe-se que há uma significativa diferença entre os entrevistados no 

momento de se tomar uma determinada ação ou decisão, principalmente por parte 

daqueles que chegaram ao cargo de Comandante Geral. 

Portanto o quê diferenciará um indivíduo do outro, já que todos apresentam 

características de formação pessoal e acadêmica semelhantes, é a forma como se 

posicionam enquanto líderes capazes de resolver conflitos, conduzir pessoas e no 

atingir as metas e objetivos organizacionais. 

Desse modo os estrategistas dessa pesquisa destacam-se por terem uma 

maior habilidade e capacidade de por em prática aquilo que cultivou e aprendeu ao 

longo de sua vida.  

Observou-se, durante a análise das falas dos oficiais, que para o estrategista 

da Polícia Militar um valor como disciplina, por exemplo, tem um sentido muito mais 

abrangente, aquele não é apenas disciplinado, ele faz disso uma condição 

imprescindível para superar obstáculos e levar adiante suas metas e objetivos, e, 

ainda, procura contagiar as pessoas para que façam o mesmo.   

Outro ponto importante que foi percebido é que não foram identificadas 

mudanças de comportamentos ou de atitudes nas ações individuais, as quais 

seguem calcadas nos valores já mencionados. 

Nesse sentido, pode-se dizer que a pesquisa está de acordo com os 

objetivos delineados, que foram analisar o contexto sócio familiar, a influência da 

vida acadêmica e a trajetória profissional do estrategista, tomando por base as 

experiências vivenciadas e suas influências na aquisição do conhecimento 

estratégico adquirido e a formação das competências próprias do estrategista. 

Essa possibilidade de identificar como se formam as competências do 

estrategista na Polícia Militar do Estado de São Paulo pode propiciar aos estudos 

estratégicos um aprofundamento nos estudos que se apresentam em relação à 

seleção e a formação de gestores, como também pode aperfeiçoar a especialização 

de executivos e administradores em geral, proporcionando-lhes novas perspectivas 

no campo estratégico. 
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Por fim, vale ressaltar que esta pesquisa apenas aponta evidências sobre o 

tema abordado, sem, contudo, ter a pretensão de estar completa, pois seu escopo 

permite um maior aprofundamento, haja vista tratar-se de um tema tão relevante 

para a administração, pois lança um olhar mais intenso sobre o estrategista, ou seja, 

sobre aquele profissional que terá por missão planejar, conduzir e executar planos 

estratégicos de determinadas organizações que buscam constantemente um melhor 

desempenho dentro do setor onde atuam. 

No caso específico da Polícia Militar do Estado de São Paulo, a presença de 

um estrategista no seu comando pode levar a Instituição a prestar um melhor serviço 

à população e, ainda, a reduzir custos operacionais e a melhorar a qualidade de vida 

de seus profissionais. 

As limitações encontradas para realização dessa pesquisa estão 

relacionadas ao método qualitativo que não permite generalizações, ficando seu 

resultado circunscrito à compreensão do conteúdo das narrativas individuais, no 

próprio método de análise e de interpretação do pesquisador, pois pode conter 

vieses não percebidos, e no próprio tempo, que se impõe como uma barreira 

intransponível para o momento. 

Portanto, por conta dessas limitações é que propostas de estudos futuros 

sobre a formação, determinação e características das competências do estrategista 

são extremamente oportunos, indo ao encontro, inclusive, daquilo que se propõe nos 

estudos da estratégia como prática, pois permitirão complementar os resultados aqui 

obtidos, agregando um maior conhecimento em relação a um assunto de extrema 

importância para as organizações que tem a necessidade de ter ou as que já 

trabalham com a figura do estrategista a frente do planejamento e da condução de 

suas estratégias. 

Ressalta-se que os resultados a que se chegou não podem ser conclusivos 

para estrategistas políticos, de empresas ou outras instituições, pois a pesquisa foi 

realizada exclusivamente com oficiais da Polícia Militar do Estado de São Paulo, 

contudo, o método pode ser reaplicado em trabalhos futuros junto a outras 

organizações, trazendo daí informações específicas para cada uma. 
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ANEXO A -  

UNIVERSIDADE METODISTA DO ESTADO DE SÃO PAULO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO 

ROTEIRO DE ENTREVISTA 

 

 

Local de realização da entrevista Câmara Municipal 

Tempo previsto de duração 60 min. 

Entrevistado Coronel Carlos Alberto de Camargo (Cl-1) 

1ª Parte: 
A história de vida do entrevistado até o ingresso 

na academia.  

2ª Parte:  A vida acadêmica 

3ª Parte: A trajetória profissional 

 

1ª PARTE 

HISTÓRIA DE VIDA DO ENTREVISTADO 

1) A família (pais, cônjuge, irmãos e filhos) 

2) A formação escolar e acadêmica 

3) A escolha pela profissão 

 

Objetivo: 

 

2ª PARTE 

A VIDA NA ACADEMIA MILITAR 

1) As aulas 

2) O dia-a-dia 

3) Os professores 

4) Os amigos 

4) A grade curricular 

5) As dificuldades 

6) A disciplina 

7) Uma avaliação pessoal sobre o curso 

Objetivo: 
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3ª PARTE 

A TRAJETÓRIA PROFISSIONAL 

1) O primeiro dia de trabalho 

2) O relacionamento pessoal e profissional 

2) Os desafios do trabalho diário 

3) Os momentos mais difíceis 

4) A cobrança 

5) A família  

6) A função de comandante 

Objetivo: 

 


