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“Não é realmente estranho que os seres humanos sejam 

surdos aos argumentos mais fortes enquanto estão sempre 

inclinados a supervalorizar as exatidões mensuráveis?” 

 

(Albert Einstein) 



RESUMO 

 

Em um ambiente de incerteza e complexidade, a moderna administração das organizações tem 

se caracterizado pelo uso intensivo de modelos, ferramentas e técnicas que privilegiam as 

abordagens quantitativas nos processos de tomada de decisão, entretanto, muitos aspectos 

relevantes podem ser negligenciados por esta tendência. Fatores que não podem ser 

facilmente quantificados ou outros eminentemente qualitativos, tais como: as características 

subjetivas e emocionais, frequentemente não recebem a atenção necessária e, desse modo, 

distorcem até indicadores numéricos devido à incapacidade de balancear ambas as 

abordagens: quantitativa e qualitativa. Isto revela a predominância da escola racionalista.  

Neste trabalho, procurou-se analisar essa situação da gestão das organizações, por meio de um 

estudo de caso de um serviço inovador do setor de telecomunicações, que integrou três 

diferentes prismas estratégicos, os quais podem ser exemplos potenciais de aplicações que 

valorizarem uma abordagem qualitativa na moderna administração. Esse três prismas são uma 

analogia e metáfora esportiva, utilizando-se de duas modalidades distintas, o futebol e o 

voleibol, o planejamento por cenários e duas outras estratégias emergentes, o MBGA e o 

MBWA, do paradigma processualista.  

 

Palavras-Chave: Qualitativo, quantitativo, moderna administração, paradigmas, estratégia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



ABSTRACT 

 

In an environment of uncertainty and complexity, the management of modern organizations 
has been characterized by intensive use of models, tools and techniques that emphasize 
quantitative approaches in decision-making processes, however, many relevant aspects can be 
neglected by this trend. Factors that can not be easily quantified or other highly qualitative, 
such as the emotional subjective features, often do not receive the necessary attention and, 
thereby, distort to numerical indicators due to the inability to balance both approaches: 
quantitative and qualitative. This reveals the predominance of rationalist school. 
  
In this work, we´ve tried to analyze the situation of the business management, through a case 
of an innovative service in the telecommunications industry, which included three different 
strategic prisms, which may be an example of potential applications that enrich a qualitative 
approach in the modern management. These three prisms are a sports metaphor and analogy, 
using two distinct modes, soccer and volleyball, the scenarios planning and two other 
emerging strategies, the MBGA and MBWA, of the proceduralist paradigm. 
 
Key words: Qualitative, quantitative, modern management, paradigms, strategy. 
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INTRODUÇÃO 

 

 A sociedade tem passado por grandes transformações nos últimos séculos, as quais 

atuam, como em um círculo virtuoso, como causas e consequências de vários fenômenos 

sociais, econômicos, políticos, tais como a Revolução Industrial, o progresso científico e 

tecnológico, a migração das zonas rurais para as cidades, mudanças nas relações e nas 

formas de trabalho com a consequente melhoria do saneamento básico e das condições de 

vida que propiciaram, ao lado do inédito crescimento da produção agropecuária, a população 

global chegar em 2011 a mais de sete bilhões de seres humanos (ONU, 2011). É inegável, 

conforme os exemplos seguintes, que essas mudanças se aceleraram a partir das últimas 

décadas do século XX e das primeiras do século XXI. Além disso, vivenciamos mais 

recentemente um significativo aumento na comunicação, facilitada pela internet, e um 

incremento do comércio global, sustentado principalmente por um liberalismo econômico.  

 Essa aceleração das mudanças e o desenvolvimento econômico, no século XX podem 

ser compreendidos por um simples recorte de informações do IBGE (1990; 2000) sobre a 

realidade brasileira, a qual serve para representar suficientemente bem as mudanças globais, 

aqui demonstradas através de três eixos de exemplos: o primeiro refere-se à aquisição de 

bens (automóveis) e serviços (telefones); o segundo diz respeito ao comportamento da 

população, tanto em relação ao crescimento absoluto quanto à composição urbano-rural; e, 

finalmente, o terceiro eixo refere-se à evolução da balança comercial brasileira.  

 O Brasil possuía, de acordo com as informações do IBGE (1990), um total de 166.926 

de veículos automotores em 1929, menos de trinta anos depois, em 1958, já havia em nosso 

país mais de 820.000 unidades registradas, sendo que em 1985, essa frota chegara a um total 

que superava os 13 milhões e no ano de 2010, esse número saltara para mais de 32 milhões 

(ANFAVEA, 2012). Embora o setor automotivo não seja objeto desta pesquisa, essas 

informações quantitativas servem para corroborar a afirmação acerca das mudanças 

socioeconômicas.  

 Sobretudo, nessa época da segunda metade do século XX, o automóvel era visto como 

um símbolo do crescimento econômico de países, acrescente-se a isso o fato de que também 

pode, indiretamente, ser considerado como indicador da urbanização e do acesso de um 

percentual cada vez maior da crescente população brasileira, o que comprova o quadro 

descrito das rápidas mudanças perpetradas no século passado, no qual o Brasil revela-se, sem 

dúvida, como um caso relevante. 
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 Em relação aos telefones, também houve significativa evolução no século passado. De 

acordo com o IBGE (1990), o Brasil possuía em 1938 menos de 190 mil linhas instaladas, 

pouco mais de três décadas depois, em 1972, essa base de telecomunicações saltara para 

2.379.077 unidades, e em 1986, época em que o sistema ainda era um monopólio estatal da 

Telebras, chegara a mais de 12,5 milhões. Evidentemente que comparado com os atuais 

números da base instalada de acessos de telecomunicações de 43 milhões de telefones fixos e 

de 242 milhões de linhas móveis (TELEBRASIL, 2012), os dados de 1986 são irrisórios. 

Convém lembrar que não havia telefonia celular móvel no Brasil nessa época, pois, só veio a 

ser implantada no início dos anos 90, de todo modo, a evolução ao longo do século XX fica 

claramente constatada com essas informações.  

 Quanto ao segundo eixo relativo à demografia nacional, tem-se que a população 

brasileira entrou no século XX com menos de 20 milhões de habitantes, em 1950 chegara a 

praticamente 52 milhões e no último ano do século passado atingira mais de 169 milhões 

(IBGE, 2000). Somos agora uma população formada por mais de 190 milhões de pessoas 

(IBGE, 2010). Para entender o comportamento da população brasileira, além do crescimento 

absoluto, o gráfico 1 é bastante útil, pois, mostra a dinâmica da evolução da população 

brasileira em relação às mudanças de um país rural para um país urbano, comprovando-se, 

portanto, uma célere urbanização, apesar de, muitas vezes, precária. 
 

Gráfico 1: Crescimento percentual urbano e rural da população brasileira entre 1950 e 2000. 

 
Fonte: IBGE (2000). 
 
 Finalmente, o terceiro eixo com as informações sobre o comércio exterior brasileiro 

apresenta um expressivo aumento das transações brasileiras com as nações estrangeiras, 

tanto de exportação quanto de importação. Logo, no primeiro ano do século XX, há um 

pequeno comércio total de cerca de US$ 287 milhões, relativos à soma das exportações com 

as importações, no final da década de 20, este valor sobe para aproximadamente US$ 828 
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milhões, para cair três anos depois, em 1932, para US$ 272 milhões, esta queda coincide 

indubitavelmente com a grande crise de 1929 e já mostra as influências econômicas globais, 

nas questões brasileiras. Após a Segunda Grande Guerra, em 1947, a soma das exportações 

com as importações já está em US$ 2,184 bilhões e no último ano do século, em 2000, este 

valor sobe para US$ 110.868,900 bilhões (IBGE, 2000).  

 Todas essas condições dinâmicas, evidentemente, tiveram reflexos no modo moderno 

de se administrar as organizações, desde a teoria clássica e a teoria científica, com Talyor, 

Fayol, e Ford até o início do século XXI (FERREIRA; REIS; PEREIRA, 2002).  Assim, essa 

dinâmica social, econômica e tecnológica do macroambiente influencia as organizações, 

tornando-as mais complexas, quanto à sua estrutura, seu tamanho, sua abrangência e seus 

modelos de gestão. Esta complexidade organizacional tem feito com que os gestores 

busquem ferramentas e técnicas para ajudá-los na árdua tarefa da administração moderna, 

entretanto, tal situação fez com que estes gestores usassem predominantemente abordagens 

quantitativas, conforme Martin (2011), em detrimento das suas capacidades e habilidades 

qualitativas. 

Desse modo, o presente estudo procura entender as características dessa tendência 

quantitativa na moderna administração e discutir contributos que o uso concomitante de uma 

abordagem qualitativa, que é essencialmente de caráter multidisciplinar, poderia dar à 

moderna administração. A fim de atender o intento proposto, este trabalho inspira-se nas 

“Imagens da organização” (MORGAN, 2007), certamente sem a pretensão de alcançar aqui 

os resultados da fonte inspiradora, para se estruturar através da utilização de três exemplos 

distintos (enquanto a fonte usa oito), o planejamento por cenários, a metáfora esportiva, e 

novas estratégias emergentes, para trabalhar a problemática da valorização das abordagens 

qualitativas na moderna administração em ambientes de incerteza e complexidade.  

Assim como o artigo Além dos números. Por que em um mundo cada vez mais 

complexo e caótico não é possível tomar decisões baseadas apenas em cifras e equações? 

(MARTIN, 2011) teve contribuição fundamental e decisiva para despertar a ideia de 

desenvolver essa linha de pesquisa. O trabalho Pluralismo metodológico e 

transdisciplinaridade na complexidade: uma reflexão para a administração (CARDOSO; 

SERRALVO, 2009) reforçou-me, no início dos trabalhos, a importância de se pesquisar 

nesta área. 

 No primeiro exemplo, será utilizada a ótica da estratégia, por intermédio da análise de 

planejamento por cenários (scenarios planning), tendo como pano de fundo, um dado 

segmento, relevante econômica e socialmente no Brasil. O segmento escolhido para se 
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trabalhar o exemplo inicial é o de telecomunicações, porém, cabe ressaltar que não se trata 

do ponto central do trabalho, pois, será usado tão-somente como ilustração para a ideia 

principal da reflexão sobre a valorização das abordagens qualitativas na moderna 

administração em ambientes de incerteza e complexos, na moderna administração. Desse 

modo, esse trabalho teria o mesmo valor, se o segmento escolhido fosse outro com as 

mesmas características de complexidade, competitividade e uso intensivo de tecnologia e 

ferramentas quantitativas, como, o financeiro ou o de tecnologia da informação. Com efeito, 

o ambiente de incertezas e complexidade é comum para todos esses setores da economia. 

É justamente nesse ponto da incerteza em relação aos possíveis e múltiplos futuros 

(GODET; ROUBELAT, 1996) e da complexidade macroambiental, que a escolha do 

planejamento por cenários torna-se imprescindível no sentido de fornecer uma robusta 

argumentação à hipótese que a predominância da abordagem quantitativa é uma realidade 

reducionista nas organizações, pois, o modelo de planejamento estratégico baseado em 

cenários transcende ao tipo de abordagem e resulta, também, de insights, feelings e 

percepções dos administradores, tomadores de decisão ou da equipe formada exclusivamente 

para essa finalidade (RALSTON & WILSON, 2006), enquanto o modelo tradicional de 

estratégia organizacional baseia-se preponderantemente na escola racionalista. 

Do mesmo modo, fundamentando-se apenas no modelo de planejamento estratégico 

convencional da escola racionalista, que na maioria das empresas alicerça-se quase que 

exclusivamente nos números dos relatórios e das pesquisas quantitativas, os administradores 

ou tomadores de decisão são, até mesmo, mais criticados pelas falhas das suas previsões, que 

inequivocadamente não fazem parte de um planejamento por cenários e que, por isso, 

naturalmente, tendem a dar errado em ambientes de incerteza e de complexidade, do que 

pelo seu desempenho ineficiente na gestão rotineira da organização (MARTIN, 2011). 

O segundo exemplo utiliza-se do recurso da analogia e da metáfora para analisar a 

importância do balanceamento das capacidades qualitativas com as quantitativas na moderna 

administração. A analogia escolhida refere-se ao esporte, por meio do qual se busca entender 

as possíveis relações existentes entre duas modalidades, o futebol e o voleibol, com as 

abordagens da moderna administração, além disso, essa pesquisa levantaria a hipótese 

subjacente de que a analogia esportiva seria uma forma potencial dos tomadores de decisão, 

na organização, se valerem de outros conhecimentos humanos. 

Finalmente, o terceiro exemplo apresenta duas estratégias emergentes que também 

transcendem ao tipo de abordagem adotada pela administração e que poderiam ser 

empregadas pelos gestores, tanto em organizações públicas, quanto nas privadas, em 
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ambientes de incerteza e complexidade. Esses outros modelos de gestão que utilizam as 

qualidades e que serão analisados nessa pesquisa são o Management By Groping Along 

(MBGA) e o Management By Wandering Around (MBWA). Claro está que muitas outras 

estratégias são possíveis, porém, para efeito da apresentação da pertinência das qualidades na 

moderna administração, estas são adequadas. 

A abordagem quantitativa, tipicamente pertencente à escola ou paradigma racionalista, 

conforme Heijden (2009), tem seus pontos fortes, como o estabelecimento de metas que 

podem ser mais facilmente comunicadas e entendidas pelos envolvidos, tais como, 

indicadores de produtividade ou as metas de vendas, que podem ser isolados ou inclusos nas 

quatro perspectivas do BSC, modelo ou ferramenta de gestão que, conforme Kallas (2003), 

contempla os indicadores chave (KPI), que são a forma de como será medido e 

acompanhado o sucesso do alcance ou não dos objetivos, para os quais são estabelecidas as 

metas quantitativas (parâmetros numéricos) com o intuito de se medir o desempenho em 

relação a esses objetivos estratégicos racionais, que são considerados pelos gestores, nesse 

modelo, como os pontos críticos que devem ser alcançados para o sucesso da organização e 

para os quais são estabelecidos planos de ação, que nada mais são do que programas 

necessários para se alcançá-los, porém, a abordagem quantitativa não é suficiente para dar 

conta de fenômenos organizacionais complexos e obscuros: 

 

A principal fraqueza da estratégia quantitativa é que ela descontextualiza o 
comportamento humano, retirando o evento do seu lugar no mundo real e 
ignorando os efeitos das variáveis não incluídas no modelo. Seria uma 
maravilha se, no momento em que fossem fazer a previsão do Produto 
Interno Bruto, os macroeconomistas pudessem simplesmente somar todos 
os empréstimos contratados para determinar o valor do crédito em 
circulação e, em seguida, introduzissem esse valor em um modelo 
econômico ou [...] ao tentar prever o volume de vendas do trimestre 
seguinte, os CEOs simplesmente fizessem uma extrapolação com base nas 
vendas do mês passado. Mas pode ser que essas vendas não sejam uma 
base tão sólida assim para o crescimento conforme esperávamos – 
principalmente se for precária a relação com o cliente que lhe serve de 
sustentáculo. (MARTIN, 2011). 
 

 Mas a realidade é muito diferente do mundo idealizado nesses dois exemplos citados. 

Em relação ao primeiro, a crise de 2008 do subprime foi particularmente cruel, visto que, 

mostrou que nem todos os empréstimos são iguais ou suficientemente confiáveis, mesmo na 

mais avançada e consolidada economia mundial a dos Estados Unidos da América. Os 

analistas de mercado que olhassem, em 2007, somente para os relatórios numéricos do 

Lehman Brothers e de seus congêneres estariam entusiasmados, mas, infelizmente fatores 

não captados por esses relatórios foram avassaladores. Em relação ao segundo exemplo, não 
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raro empresas são surpreendidas em suas previsões de vendas (forecasting) por situações não 

captadas por sofisticados sistemas de planejamento financeiro devido a simples e rápidas 

mudanças no comportamento do consumidor. Assim, esses fenômenos organizacionais 

complexos e obscuros, que são cada vez mais comuns, nesse ambiente de negócios global, e 

a insuficiência dos modelos estritamente quantitativos geram a necessidade da incorporação 

de uma nova capacidade gerencial, aquela que também dá valor às qualidades: 

 

Nosso entranhado desejo de quantificar o mundo não deve ser motivo de 
espanto: dada a complexidade que nos desafia todos os dias, é natural que 
busquemos formas de compreender e de controlar tudo o que pudermos. O 
mundo, porém, não está respondendo bem às nossas tentativas, deixando 
claro que se recusa a ser organizado, entendido e controlado de modo 
exclusivamente quantitativo [...] é um sistema de sistemas imensamente 
complicado e ambíguo que desafia toda e qualquer quantificação. Um 
ambiente desse requer um tipo pouco difundido de análise, do tipo que dá 
atenção à qualidade, e não apenas à quantidade (MARTIN, 2011). 

 

Portanto, ao longo deste trabalho, reconhece-se a importância da abordagem 

quantitativa, mas, procura-se valorizar os atributos qualitativos, capazes de contribuir para o 

desenvolvimento da administração moderna, por meio da reflexão e da possibilidade de 

outra abordagem complementar à primeira, a qual propiciaria um maior entendimento das 

diversas situações empresariais, por parte de todos os envolvidos com a organização, os 

stakeholders.  

O uso de uma abordagem qualitativa pode favorecer colateralmente a transparência 

corporativa ao preencher espaços relegados por uma visão gerencial eminentemente 

quantitativa, a qual poderia ter dificuldade de comunicação com todos estes stakeholders, 

porque a transparência representa uma forma de se evitar que a desinformação preencha o 

vácuo deixado (BENNIS et al, 2008, p. 12), pois, segundo esses autores, esta inclui aspectos 

relacionados à franqueza, à honestidade, à clareza e à ética, que permitem tratar a todos 

corretamente. A transparência aqui mencionada é mais relacionada aos aspectos que Chanlat 

destaca em sua entrevista à revista GV-Executivo (FREITAS, 2008) e também se utiliza do 

exemplo de planejamento por cenários que, segundo Ralston e Wilson (2006), são 

possuidores do mérito da transparência, pois, o raciocínio subjacente e os conhecimentos 

fornecidos pelos cenários estão prontamente disponíveis para que os gestores os usem de 

modo que todos os envolvidos na organização tenham acesso às informações atuais, desde 

que tenham autorização para isso. 
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A necessidade da escolha de um segmento para o estudo de caso 

 

Entretanto, em função da relevância dessas implicações e mudanças, não se pode ter a 

pretensão de analisar a forma de gestão em relação a uma potencial valorização das 

abordagens qualitativas na moderna administração em ambientes de incerteza e 

complexidade como um todo e em todo o mercado, por isso, a necessidade de um recorte, 

que se seja o mais efetivo possível para o desenvolvimento do estudo, assim, opta-se pela 

escolha de um segmento de grande importância econômica e social, como o setor de 

telecomunicações, que será o objeto do estudo de caso setorial. Além da mencionada 

relevância, trata-se de um segmento comercial que abrange organizações, as quais, por sua 

vez, ultrapassam as fronteiras nacionais e caracterizam-se pelo uso intensivo e pela 

capacidade de disseminação de tecnologia, além de formar um conjunto de fornecedores de 

infraestrutura essencial para que os demais setores da economia ganhem agilidade, 

produtividade e competitividade. Itens fundamentais nesta época em que tudo transita pelo 

global, e representa uma ferramenta essencial para a integração e o desenvolvimento do país, 

nas mais diversas áreas, como a educação, o sistema financeiro, a indústria manufatureira de 

um modo geral e para a eficiência do funcionamento interno do governo e da sua boa 

prestação de serviços públicos aos cidadãos, nas três esferas, federal, estadual e municipal.  

Além dessa importância empresarial e de governança pública, telecomunicações 

também é um segmento fundamental para a vida das pessoas, desde o fato de ser elemento 

de entretenimento até a possibilidade de ser uma ferramenta de ampliação do conhecimento 

e de justiça social, com a universalização e democratização dos acessos.  

 

A relevância do segmento escolhido 

 

A relevância da escolha do segmento de telecomunicações pode ser mostrada pela sua 

influência econômica e social no Brasil, refletida nos números do ano 2011 das séries 

temporais da Telebrasil (2012): 318,8 milhões de assinantes totais dos serviços, o que 

representou um aumento global de 17,3% em relação aos 271,9 milhões do final de 2010, 

além de empregar 465,8 mil pessoas, distribuídas em 28,5 mil na indústria, 50,6 mil nos 

serviços de implantação, 165,5 mil na prestação de serviços de telecomunicações e 244,7 mil 

nas empresas de call-center (este número é particularmente interessante, pois, muitos destes 

quase 250 mil postos de trabalho equivalem ao primeiro emprego), que são controladas por 
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Concessionárias do STFC, as empresas do setor geraram no período uma receita operacional 

bruta de R$ 201,2 bilhões, que equivaleu a 4,9% do PIB.  

 

O planejamento por cenários consiste também num aspecto sobremaneira relevante 

para este trabalho, pois, representa uma estratégia emergente, a qual tem se tornado objeto de 

novos estudos científicos, somado a isso um número crescente de organizações públicas e 

privadas, em todo o mundo o utiliza, por se tratar de um exemplo efetivo da importância do 

uso das qualidades na moderna administração. Neste estudo, os cenários serão utilizados 

como ferramenta qualitativa para análise de um segmento, as telecomunicações, e não como 

posicionamento estratégico de uma única empresa no seu mercado, como forma de 

apresentar uma potencial estratégia para a valorização das abordagens qualitativas em 

ambientes de incerteza e complexidade. Desse modo, esta pesquisa pretende contribuir para 

a ampliação dos estudos organizacionais sobre estratégia e formas de gestão da moderna 

administração, com enfoque na mudança do perfil do tomador de decisão, para quem novas 

habilidades e capacidades, que incluam uma visão holística, passem a contar com alicerces 

qualitativos na sua formação. 

 Assim, segundo Quivy e Campenhoudt (1998), deve-se definir sob qual prisma a 

questão será analisada, pois múltiplas abordagens concernentes ao problema são possíveis e 

parte importante do desafio consiste em escolher uma orientação teórica, uma relação com o 

objeto de estudo, uma “inscrição num esquema de inteligibilidade”. Por isso, neste trabalho a 

preocupação será com a gestão estratégica das organizações, em relação ao uso por parte dos 

administradores ou tomadores de decisão de um conjunto de ferramentas que requeira vários 

conhecimentos e habilidades, tanto aqueles que se caracterizam por estarem no campo do 

racional e do objetivo determinístico da resposta ótima, aqui definido predominantemente 

como abordagem quantitativa; quanto os que estariam no campo do emocional, subjetivo, 

feelings, insights e das percepções, aqui definido predominantemente como abordagem 

qualitativa. 

Um quadro comum às empresas modernas, sobretudo, aquelas que se encontram 

inseridas em segmentos de alta competitividade, de uso intensivo de tecnologia ou processos 

longos e complexos de produção, seja de produtos físicos ou de serviços, como o mercado 

financeiro, o de tecnologia de informação, o de telecomunicações, ou setor automotivo, que 

envolvem cadeias de suprimentos globais ou que são companhias atuantes globalmente, e 

para as quais as fronteiras nacionais não são um limite natural, é a tendência das diferentes 

áreas destas organizações, cada vez mais, lançarem mão de elementos quantitativos para a 
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sua gestão e de os gestores trabalharem predominantemente nos campos do racional e do 

objetivo determinístico, utilizando-se de números e estatísticas, processos padronizados, 

ferramentas que analisam situações passadas e que projetem futuros, através de variáveis 

numéricas, as quais procuram quantificar, dimensionar e atribuir parâmetros e indicadores a 

tudo aquilo que seja considerado relevante na organização, desde o setor comercial com suas 

metas de vendas, passando pela área de marketing, intimamente ligada à primeira, finanças e 

até o de gestão de pessoas. Por outro lado, esta tendência também poderia ser entendida 

como uma atrofia nas organizações, pois, estas e seus gestores deixam de analisar situações e 

desenvolver ações, cujo entendimento integral está dissociado da óptica quantitativa, mas 

sim pela análise por um prisma qualitativo. Em virtude disso, essas organizações deixam de 

praticar atitudes que poderiam enriquecê-las de outros conhecimentos, normalmente, 

negligenciados pela própria empresa e também pelos seus concorrentes. Entretanto, a 

valorização das abordagens qualitativas na moderna administração em ambientes de 

incerteza e complexidade, poderia ser até mesmo um diferencial competitivo. 

Além disso, muitas empresas frequentemente erram, contudo, em um nível mais 

básico, o de estabelecer e medir os indicadores numéricos, e, em muitos casos, estes 

atributos quantitativos são analisados isoladamente, esquecendo-se de que a organização é 

um corpo único em que todos os órgãos (setores, áreas, departamentos) devem trabalhar não 

somente para si, mas, prioritariamente, para o bom desempenho do todo, assim como a 

metáfora do corpo humano, citada por Morin, Ciuran e Motta (2003) ao descrever a 

funcionalidade de um sistema imunológico humano trabalhando perfeitamente, que reage 

para expulsar qualquer intrusão estranha. Essa metáfora considera que um indivíduo com 

problemas cardíacos ao se submeter a um transplante poderia ser vítima do seu perfeito 

sistema imunológico, desde que esse sistema atue sem saber do implante de um novo 

coração sadio batendo no peito no lugar do antigo órgão original doente, pois, em suas 

funções isoladas perfeitas também irá rejeitar esse novo órgão vital, prejudicando 

decisivamente todo o corpo (organização). Para corrigir esse erro involuntário do sistema 

imunológico, há a necessidade de uma comunicação central e única entre todos os sistemas e 

órgãos do corpo humano, para isso, a moderna medicina consegue realizá-la por intermédio 

de várias técnicas, dentre as quais, a ingestão de drogas para minimizarem a rejeição que, de 

certo modo, assumem o papel de informar para todo o organismo que embora o novo 

coração seja algo estranho, ele está lá para ajudar o indivíduo. Assim como no corpo, ocorre 

algo similar nas organizações, onde há também a necessidade dos setores ou departamentos 
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não ajam isoladamente em suas funções, mesmo que eficazmente, mas, de modo que o todo 

seja privilegiado. 

 

A visão orientadora deste estudo é que neste ambiente de negócios repleto de 

incertezas, inserido em um mundo complexo, no qual a informação é acessada 

instantaneamente em qualquer lugar, onde as empresas, mesmo as pequenas e médias, têm 

de pensar globalmente, pois, seus fornecedores, seus clientes e, inclusive, seus concorrentes 

são globais, realmente haja uma predominância da utilização pelos atuais gestores, nos 

variados níveis da estrutura organizacional, sobretudo, nos mais elevados, de ferramentas e 

técnicas quantitativas, da escola racionalista, até como uma forma defensiva de preservação 

de seus cargos e das suas imagens e um modo para estes profissionais se respaldarem para as 

suas tomadas de decisões baseadas, essencialmente, em relatórios e números, as quais 

poderão ser criticadas e contestadas posteriormente. Assim, este raciocínio gera a hipótese 

motivadora deste estudo (POPPER, 1993): A pertinência das abordagens qualitativas nos 

rumos estratégicos da moderna administração em ambiente de incerteza e complexidade.  

 

Essa hipótese é gerada pela seguinte pergunta: A predominância dos enfoques e das 

abordagens quantitativas na moderna administração é suficiente para dar conta das questões 

estratégicas organizacionais, em ambientes de incerteza e complexidade? Essa questão 

conduz os rumos gerais dessa pesquisa. 

 

Objetivos Gerais 

 

Portanto, esse estudo tem como objetivo geral analisar a pertinência das abordagens 

qualitativas na construção das estratégias organizacionais, na moderna administração, a qual 

é preponderantemente orientada por padrões quantitativos para a tomada de decisão. Desse 

modo, esse trabalho busca analisar como o paradigma racionalista poderia não ser suficiente, 

embora necessário, para tratar as questões estratégicas na moderna administração em 

ambientes de incertezas e complexidade. 

 

Objetivos Específicos 

 

Em relação aos objetivos específicos, pretende-se neste trabalho: 
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1. Ilustrar a análise com um exemplo de uma técnica do planejamento estratégico, que 

se caracteriza por transcender a essas questões relativas ao tipo de abordagem na tomada de 

decisão organizacional, o planejamento por cenários, através de um estudo de caso setorial 

do segmento de telecomunicações no Brasil, nos atuais ambientes de incerteza e 

complexidade. 

 

2. Exemplificar como a moderna administração poderia aprender com outros campos 

de conhecimento humano, em especial, no uso balanceado de capacidades, ao se utilizar de 

uma analogia ou metáfora com outra área de atividade distinta da gestão organizacional 

tradicional, neste caso em particular, o esporte. 

 
3. Identificar e descrever outros modelos ou imagens de gestão estratégica emergentes, 

cujos elementos transcendem o paradigma racionalista (HEIJDEN, 2009), os quais poderiam 

se revelar úteis à moderna administração em ambientes de incerteza. 

 
O referencial teórico 

 

Para buscar as respostas à pergunta de partida, que contribuam efetivamente para o 

desenvolvimento dos estudos relacionados à valorização das abordagens qualitativas na 

moderna administração em ambientes de incerteza e complexidade, e sua pertinência ou não, 

usa-se um referencial teórico essencialmente multidisciplinar com a inclusão de autores que 

tratam do tema sob vários prismas. Dentre os quais, destacam-se quatro, que contribuíram 

primordialmente para estruturar essa pesquisa: Martin (2011), ao questionar o modelo atual 

de gestão predominantemente quantitativo e o papel dos tomadores de decisão; Cardoso e 

Serralvo (2009), de fundamental importância para esse trabalho, quando refletem acerca da 

administração dentro de um pluralismo metodológico e transdisciplinar na complexidade; e, 

por fim, Morgan (2007), com as suas imagens da organização, divididas em oito óticas 

distintas, afirma que: 

 

Um dos problemas mais básicos da administração moderna é que a maneira 
mecânica de pensar está tão enraigada em nossas concepções diárias da 
organização que em geral é muito difícil organizar-se de outra maneira. 
(MORGAN, 2007, p. 27) 
 

 Cabe ressaltar essa obra em especial, pois, a estratégia de elaboração da estrutura 

usada por Morgan inspirou a deste trabalho, o qual, conforme mencionado, ao invés de oito 

imagens e sem a pretensão de ter idêntico alcance da fonte original, utiliza-se de três 
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exemplos distintos: o planejamento por cenários, as estratégias emergentes MBGA e 

MBWA, e a analogia esportiva. 

 Uma digressão a fim de delinear as oito imagens empregadas por Morgan (2007) no 

referido livro, do modo empreendido em sua pesquisa sobre a administração moderna, nesses 

tempos de complexidade e incertezas: 

 
Quadro 1: As metáforas utilizadas nas imagens da organização 

CAPÍTULO  IMAGENS DA ORGANIZAÇÃO (METÁFORAS) 
2 A mecânica assume o comando: as organizações vistas como máquinas. 
3 A natureza entra em cena: as organizações vistas como organismos. 
4 Aprendizagem e auto-organização: as organizações vistas como cérebros. 
5 Criação da realidade social: as organizações vistas como culturas. 
6 Interesses, conflito e poder: as organizações como sistemas políticos. 
7 Explorando a caverna de Platão: as organizações vistas como prisões psíquicas.

8 Revelando a lógica da mudança: a organização como fluxo e transformação. 
9 A face repulsiva: as organizações como instrumentos de dominação. 

Fonte: Adaptado de Morgan (2007) 
 

Além desses, outros estudiosos contribuíram para o desenvolvimento deste trabalho, 

Bennis, Goleman, O’toole, Biederman (2008), cujas pesquisas abordam a necessidade de 

transparência como elemento de criação de uma cultura de valores essenciais nas 

organizações ou questionam os rumos das escolas de administração; Heil, Bennis e Stephens 

(2002) com a preocupação do lado humano nas organizações; Eisner (2008), com 

questionamentos sobre a potencial colaboração da educação e das artes, análogo ao uso do 

esporte nesse trabalho; Ruas (2004) que descreve as competências voláteis, das quais o 

administrador poderia se apropriar para uma formação gerencial plena de outras áreas do 

conhecimento humano como a literatura ou as práticas teatrais; Motta, Pinheiro e Vieira 

(2010) que, na mesma linha de Ruas, associam a construção de pontes entre saberes, da 

literatura à gestão; Feyerabend (2005), quando questiona os métodos estabelecidos nas 

ciências; e Mintzberg (1973; 2000 e 2009), um dos destaques da escola evolucionária, que 

transcende inicialmente o paradigma racionalista, como uma estratégia emergente. 

Em relação ao tema específico do planejamento por cenários, que serve como exemplo 

ilustrativo da importância da abordagem qualitativa na moderna administração, ressalta-se 

Heijden (2009), decisivo para o desenvolvimento desse tema nesta pesquisa, além dele, 

pode-se citar os seguintes autores, obtidos com o auxílio de uma pesquisa bibliográfica nos 

Anais da Enanpad: Godet (1996; 2000), Roubelat (1996), Wack (1985), Porter (2004), 
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Schwartz (1995; 2000), Marcial e Grumbach (2008), Schoemaker (1995), e Wilson e Ralston 

(2006). 

 

Além destes, merecem citação Bernardinho (2006) e Foer (2005) pelos contributos ao 

esporte em duas modalidades distintas: o voleibol e o futebol, respectivamente; e formam 

importante referência para o desenvolvimento da analogia esportiva. Quanto às estratégias 

emergentes do Management By Groping Along (MBGA) e Management By Wandering 

Around (MBWA) destacam-se Behn (1988) e Iizuka (2008), com suas pesquisas referentes a 

projetos inovadores em municípios de pequeno porte populacional, que adotaram estratégias 

emergentes nos processos decisórios de administração pública. 

Contribuem adicionalmente para este trabalho outros estudiosos como Chanlat (2000), 

Morin, Ciuran e Motta (2003). Acrescente-se ainda Jackson e Perry (2010) com os estudos 

sobre liderança; ou Dutra, Scalabrin, Kishore e Casado (2010), quando analisam a tendência 

na gestão de carreiras na empresa contemporânea; e Tanure, Evans e Pucik (2007), ao 

estudarem especificamente a gestão de pessoas no Brasil e apontarem os limites das 

abordagens universalistas, a necessidade da construção de cultura compartilhada e o papel da 

aprendizagem. Estes últimos colaboraram marginalmente para esse trabalho, não em função 

da relevância de suas obras, e sim pela necessidade de um recorte teórico no tema, no 

entanto, encerram possibilidades como referências para futuras pesquisas voltadas para a 

valorização das abordagens qualitativas na moderna administração em ambientes de 

incerteza e complexidade. 

A estrutura desse trabalho está dividida em quatro capítulos, o primeiro apresenta as 

escolas ou paradigmas estratégicos, que incluem a predominância racionalista, na qual Porter 

é um dos seus expoentes; a segunda, a escola evolucionária representada por Mintzberg; e, 

finalmente, a processual, resultado da combinação de elementos das duas anteriores e onde 

se encontra inserido o planejamento por cenários, o qual inclui a conversação estratégica e 

aprendizagem organizacional. 

O segundo capítulo trata a respeito da utilização de técnicas predominantemente 

quantitativas por parte de muitos gestores que, embora essenciais para o gerenciamento 

destas empresas em um ambiente de incerteza e complexidade, revelam-se como incapazes 

de captar todos os aspectos necessários para a administração em sua plenitude. Aqui, ilustra-

se esta predominância distorcida da abordagem quantitativa sobre a qualitativa 

exemplificada por duas ferramentas comumente empregadas tanto pelas empresas brasileiras 

como estrangeiras, as quais, em essência, não são exclusivamente quantitativas, mas, os 



30 
 
gestores, em muitos casos, as simplificaram e as reduziram a este aspecto: as Normas da 

família ISO 9000 e o Balanced Scorecard (BSC).  

 
No terceiro capítulo, apresenta-se a valorização das abordagens qualitativas na 

moderna administração em ambientes de incerteza e complexidade, através de três exemplos 

distintos. O primeiro reside no planejamento por cenários que também tem sido usado com 

maior intensidade nos últimos anos, em especial por grandes empresas multinacionais, 

apesar de não ser com a mesma intensidade dos referidos modelos quantitativos da ISO 9000 

e do BSC. Isto pode ser um exemplo efetivo da relevância do uso das capacidades e 

habilidades de gestores que contemplem, adicionalmente, características qualitativas como 

uma visão holística e aprofundada, a qual deve ser capaz de enxergar abaixo da linha de 

superfície, onde de fato ocorrem as estruturas geradoras de padrões e tendências que 

acarretam, por último, os eventos superficiais, além de outras características, como a ética, as 

percepções e os insights. Uma formação desses profissionais com mais ênfase na 

multidisciplinaridade e no aproveitamento de outras áreas do conhecimento humano, como 

pontes para ligação e ampliação dos saberes, tais como: a literatura e os esportes.  

O segundo exemplo utiliza-se de uma analogia e metáfora esportiva entre o futebol e o 

voleibol com a administração moderna para mostrar que a gestão das empresas deveria 

valer-se de subsídios de várias outras disciplinas acadêmicas, conforme as ideias 

preconizadas por Bennis e O’Toole (2005) ao mencionarem acerca da perda de rumo da 

moderna escola de administração. 

Finalmente, o terceiro exemplo apresenta outras estratégias emergentes, as quais 

poderiam colaborar para a valorização das abordagens qualitativas na moderna 

administração em ambientes de incerteza e complexidade, e que, em total consonância com o 

objetivo proposto, transcenderiam ao paradigma racionalista, o Management By Groping 

Along (MBGA) e o Management By Wandering Around (MBWA). 

No quarto capítulo discorre-se sobre a análise setorial do segmento de 

telecomunicações no Brasil e desenvolve-se o estudo de caso onde se enfatiza a aplicação 

estratégica do planejamento por cenários para a implantação de um serviço móvel pelas 

operadoras brasileiras. Uma vez que poderá mudar a composição de participação de mercado 

e dos rumos estratégicos, pois caberá a cada empresa, a partir desse evento, fazer a 

implantação da sua rede de quarta geração (4G).  

Ressalta-se, entretanto, que o segmento escolhido para o estudo de caso consiste 

apenas em um pano de fundo ou acessório para o desenvolvimento pleno deste trabalho, 
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Enquanto o renomado autor dividiu seu livro em partes e desenvolveu um recurso metafórico 

das imagens por múltiplos prismas, com oito diferentes abordagens de análise das 

organizações modernas, as quais têm de se adaptar a um mundo turbulento que, cada vez 

mais, exige novas capacidades dos gestores e, por isso, gera a necessidade da ampliação e da 

incorporação de novos e diferentes olhares sobre os estudos organizacionais, este trabalho 

lançou mão de três olhares para a pesquisa sobre as abordagens qualitativa e quantitativa na 

moderna administração em ambientes de incerteza. No primeiro, estuda-se a sob a ótica da 

estratégia o planejamento por cenários (scenarios planning), ao passo que no segundo, lança-

se mão do recurso da analogia (a metáfora teria semelhante valor acadêmico) esportiva; e no 

terceiro, analisam-se outros modelos de estratégias emergentes. 

 Elaborou-se um levantamento bibliográfico relacionado tanto para o planejamento 

por cenários (scenarios planning), quanto para a analogia esportiva e das estratégias 

emergentes. Em relação à pesquisa bibliográfica sobre o planejamento por cenários, foram 

utilizados os Anais do Encontro da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em 

Administração (Enanpad) no período compreendidos entre os anos 2000 a 2011, organizado 

pela Anpad. Isto ocorre porque constituem uma fonte confiável para avaliar a produção 

acadêmica nacional sobre o tema, a qual possui em suas referências bibliográficas os 

principais autores da área, tanto brasileiros quanto estrangeiros, uma vez que se trata de um 

congresso científico bastante tradicional no campo de Administração de Empresas no Brasil, 

sendo reconhecido pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(CAPES), como Qualis A.  

 Além disso, o período engloba os doze últimos anos suficientes para o levantamento 

pretendido, pois, é quando houve um maior volume de produção acadêmica concernente ao 

tema em questão: “Tentar expressar a popularidade do planejamento de cenários numa única 

medida não faz sentido. Por outro lado, não há dúvida que houve um grande crescimento da 

sua aceitação na última década” (HEIJDEN, 2009, p. 43). Portanto, este trabalho dissertativo 

tem como objetivo analisar a pertinência da valorização das abordagens qualitativas na 

moderna administração em ambientes de incerteza e complexidade, mediante argumentos e 

elaboração de raciocínios, os quais propiciem a obtenção de um novo conhecimento a partir 

de um antigo, por meio da passagem de um conhecimento para outro. Entre alguns autores, 

Severino (2007) diferencia o dedutivo do indutivo como as duas grandes formas de 

raciocínio.  

Enquanto o dedutivo comporta um raciocínio cujo antecedente é constituído de 

princípios universais, plenamente inteligíveis; através dele se chega a um consequente menos 
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universal. As afirmações do antecedente são universais e já previamente aceitas; e delas 

decorrerá, de maneira lógica, necessária, a conclusão, a afirmação do consequente. 

Deduzindo-se, passa-se das premissas à conclusão. 

 

O indutivo compreende um raciocínio em que os antecedentes são dados e fatos 

particulares e o consequente uma afirmação mais universal. Da indução pode aproximar-se o 

raciocínio por analogia: trata-se de passar de um ou de alguns fatos a outros semelhantes. A 

indução parte, pois, de fatos particulares conhecidos para chegar a conclusões gerais até 

então desconhecidas. 

Complementarmente, Quivy e Campenhoudt (1998) detalham a construção de hipótese 

e modelos, que podem ser induzidos ou por dedução, conforme descrito no quadro 2. 
Quadro 2: Métodos de Análise 

Método Hipótetico-Indutivo Método Hipotético-Dedutivo 

A construção parte da observação. 

O indicador é de natureza empírica. 

A partir dele, constroem-se novos conceitos, 

novas hipóteses e, consequentemente, o modelo 

que será submetido ao teste dos fatos. 

A construção parte de um postulado ou conceito 

postulado como fenômeno de interpretação do 

fenômeno estudado. 

Este modelo gera, através de um trabalho lógico, 

hipóteses, conceitos e indicadores para os quais 

se terão de procurar correspondentes no real. 

Fonte: Autor. Adaptado de Quivy e Campenhoudt (1998). 
 

Diante das argumentações (QUIVY; CAMPENHOUDT, 1998; SEVERINO, 2007), 

este trabalho sobre a valorização das abordagens qualitativas na moderna administração em 

ambientes de incerteza e complexidade, segue o método Hipótetico-Indutivo. 

Complementarmente, trata-se ainda de uma pesquisa exploratória, de acordo com Doxsey e 

de Riz (2003), pois, busca uma abordagem de planejamento por cenários para entender o 

fenômeno das operadoras de serviços móveis de telecomunicações no Brasil, com a 

utilização de um estudo de caso, portanto, faz uso da metodologia de natureza qualitativa.  

Não se tem a pretensão de incrementar novos conhecimentos teóricos, mas, espera-se 

que com esta pesquisa haja novos prismas e olhares sobre os modelos de gestão 

normalmente utilizados nas empresas, em especial nas brasileiras (mesmo que de origem 

estrangeira), revelando lados poucos abordados nos estudos organizacionais. Além de gerar 

novas perguntas que permitam aos administradores e acadêmicos questionarem e refletirem 

acerca desses modelos e a prática nas organizações, que tendem a uma pasteurizada 

uniformidade, independente do segmento de atuação ou do porte da empresa. A escolha do 

estudo de caso na área de telecomunicações serve somente o pano de fundo, pois, aqui o 
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principal objetivo é a pertinência da valorização das abordagens qualitativas na moderna 

administração em ambientes de incerteza e complexidade, que poderia ser transportada para 

outros segmentos de atividades comerciais, sem grande prejuízo das hipóteses, observações e 

conclusões. 

Complementarmente à metodologia anteriormente descrita para o desenvolvimento 

desta pesquisa, optou-se pelo desenvolvimento de um estudo de caso, pois, além de se 

enquadrar no método hipotético-indutivo eleito, é considerado um dos métodos preferidos no 

momento em que se colocam questões “como” e “porque”, quando o pesquisador busca 

examinar um fenômeno contemporâneo em profundidade, conduzidos em detalhes e 

inseridos em um contexto da vida real (YIN, 2010). Entretanto, o objetivo do estudo de caso 

é de ser uma ilustração ou um complemento da verificação no setor de operadoras de 

serviços móveis de telecomunicações, da pertinência da valorização das abordagens 

qualitativas na moderna administração em ambientes de incerteza e complexidade, por isso, 

não se segue rigorosamente o protocolo metodológico rígido para estudos de caso, conforme 

Yin (2010), mas, o tem como um referencial. 

 A validade dessa pesquisa também pode ser dada pela sua capacidade de proporcionar 

maior familiaridade com o problema e, em especial, de possibilitar um aprimoramento de 

ideias ou de provocar intuições (GIL, 2007), que neste trabalho se dá pela percepção da 

predominância do uso de técnicas e ferramentas quantitativas na tomada de decisão, pelos 

administradores e responsáveis pelo planejamento estratégico de uma moderna empresa, em 

um ambiente de incertezas. 

Do ponto de vista do procedimento metodológico, o uso de uma analogia ou metáfora 

parece ser útil para o desenvolvimento desse trabalho, no sentido de propiciar uma forma de 

transmissão do conhecimento científico ou para, metaforicamente, ilustrar de um modo mais 

atraente as argumentações e conceitos referentes à valorização das abordagens qualitativas 

na moderna administração em ambientes de incerteza e complexidade. A analogia e a 

metáfora podem ser uma forma interessante para a transmissão de conhecimentos a respeito 

de um determinado tema, que seria melhor compreendido por meio da comparação com 

outros assuntos, os quais, por sua vez, são aparentemente destituídos de uma conexão entre 

si e o objeto de pesquisa, mas substitui momentaneamente a análise direta daquele objeto, 

conforme Adrover e Duarte (1995). Esses autores defendem a validade da estratégia 

analógica de instrução que consiste em uma modalidade de explicação, onde a introdução de 

novos conhecimentos por parte de quem ensina se realiza a partir do estabelecimento 

explícito de uma analogia com um domínio de conhecimento mais familiar e melhor 
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organizado. Este serve como um marco referencial para compreender a nova informação, 

captar a sua estrutura e integrá-la de modo significativo à estrutura cognitiva. Neste aspecto, 

tem-se de modo complementar que: 

 

Os conceitos metafóricos estão de tal modo arraigados à nossa cultura que 
estruturam nossas atividades diárias e científicas de forma imperceptível e 
inconsciente; são, aliás, constitutivos da forma de pensar e agir de uma 
época. (CORACINI, 1991, p. 138.) 

 

 Segundo Motta, Pinheiro, Vieira (2010), a analogia e metáfora correspondem a um 

procedimento válido e de expressiva utilidade no processo de geração de conhecimento, 

muito empregado tanto no meio acadêmico quanto no ambiente organizacional. Elas se 

encontram na origem de iniciativas criativas e inovadoras, além de ser um recurso 

consagrado. Outras situações, nas quais a abordagem direta do tema não permitiria chegar a 

uma plena compreensão, também seriam factíveis para o uso da analogia, visto que 

facilitaria a transferência de conhecimento de um domínio conceitual para outro, como 

enfatizam Andrade, Zylbersztajn e Ferrari (2002). Entretanto, a analogia tem suas limitações, 

entre elas, a possibilidade de causar uma estagnação da ciência e da criação de obstáculos 

para a transmissão do conhecimento científico, como alerta Bachelard (1938), ao afirmar que 

estes obstáculos estariam fundamentados na experiência primeira, no conhecimento geral, no 

abuso das imagens usuais, no conhecimento unitário e pragmático, no realismo e no 

conhecimento quantitativo. Este conceito elaborado por Bachelard é conhecido como 

obstáculo epistemológico. 

A aplicação da analogia e da metáfora nesse trabalho tem o objetivo de funcionar 

como ponte ou modelo, pois, aqui, ela é entendida no sentido de extensão provável do 

conhecimento mediante o uso de semelhanças genéricas que se podem aduzir entre situações 

diversas e não no sentido fundamental, restrito e matemático, equivalente à proporção de 

igualdade de relações (ABBAGNANO, 1999). Também, pode-se afiançar que quanto à sua 

natureza, ela é externa à estrutura conceitual, pois, o análogo utilizado não tem origem no 

domínio científico específico (QUEIROZ, 2000). 

Não raro, quando autores tratam ou utilizam a metáfora em seus trabalhos podem estar 

se valendo implicitamente de elementos analógicos e vice-versa, sem, entretanto, perder a 

validade das suas obras. A distinção conceitual entre metáfora e analogia aqui elaborada com 

o intuito de esclarecimento didático, embora, ressalte-se, novamente, que ambas têm a 

utilidade e a funcionalidade equivalentes para a aprendizagem na área de administração e 
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como estudo de caso para a análise da pertinência da valorização das abordagens qualitativas 

na moderna administração em ambientes de incerteza e complexidade. 

 

 Apesar de a analogia e a metáfora terem as mesmas utilidades e funcionalidades para 

os estudos organizacionais, servirem adequadamente como elementos de aprendizagem, e 

ambas serem aplicáveis no estudo de caso dessa pesquisa sobre a valorização das abordagens 

qualitativas na moderna administração em ambientes de incerteza e complexidade, elas são 

sutil e intrinsecamente diferentes. A definição de metáfora, segundo Morgan (2007), é: 

 

Uma figura de linguagem comparativa usada para dar um toque criativo a 
nossa maneira de falar [...]. É uma força primária através da qual os seres 
humanos criam significados usando um elemento de sua experiência para 
entender outros [...]. A metáfora dá-nos a oportunidade de alargar nosso 
pensamento e aprofundar nosso entendimento, permitindo ver as coisas de 
maneiras novas e agir de maneiras novas. (MORGAN, 2007, p. 21) 

 

Entretanto, a metáfora pode criar distorções, pois, é parcial e incompleta, leva-nos a 

ver as semelhanças, porém, se mal elaborada pode esconder diferenças essenciais, como no 

simples exemplo de associação de imagens de um homem forte e valente com a de um leão, 

afinal, um é bípede e outro tem quatro patas, o primeiro não tem rabo e não possui pelos por 

todo o corpo, conforme a figura 2: 

 
Figura 2: Natureza da Metáfora 

 
Fonte: Morgan (2007). 

 

Enquanto a analogia “[...] compara explicitamente as estruturas de dois domínios: ela 

indica semelhança ou identidade de partes das estruturas”. Esse autor ainda complementa 

que uma metáfora “[...] compara implicitamente, destacando características ou qualidades 
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 Vale lembrar que sob a ótica do procedimento metodológico, ocorre em muitas 

passagens desse trabalho a menção a somente um dos termos, ou analogia ou a metáfora, 

porém, pelos conceitos expostos e pelas características do desenvolvimento do estudo entre 

duas modalidades esportivas e as formas de abordagem na moderna administração, pode-se 

considerar que ambas estão presentes, mesmo que, eventualmente, a referência seja, naquele 

determinado ponto, apenas a uma delas. 

Desse modo, no capítulo 4 será desenvolvido, a partir desses conceitos sobre metáfora 

e analogia e do procedimento metodológico, um estudo que compara e detalha a linha de 

raciocino proposta, entre a moderna administração e o esporte, considerando-se 

especificamente duas modalidades, o futebol e o voleibol. 
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1. OS TRÊS PARADIGMAS OU ESCOLAS DA ADMINISTRAÇÃO ESTRATÉGICA 

 
 

O pensamento estratégico nas organizações pode ser dividido em três escolas de 

pensamento ou paradigmas: a racionalista, a evolucionária e a processual. A racionalista tem 

em Michael Porter um dos seus pensadores expoentes, e é a escola para a qual sempre há 

uma estratégia ótima, que pode e deve ser descoberta por planejadores estratégicos ou 

tomadores de decisão; a evolucionária trata-se de uma escola ou paradigma que pressupõe 

que a estratégia emerge e só pode ser entendida retrospectivamente, na qual Mintzberg é um 

representante importante; e a terceira é a processual, que adota uma posição intermediária 

entre as duas primeiras. Aproveitando-se das pesquisas sobre teorias organizacionais 

(MORGAN, 2007) de como as organizações são percebidas, através de imagens, é possível 

estabelecer uma relação analógica destas metáforas com as escolas de pensamento 

estratégico: o paradigma racional compara a organização a uma máquina, o evolucionário 

com a ecologia e, por último, o processual com um organismo vivo.  

A escola racionalista, de base quantitativa, predomina na literatura sobre estratégia e, 

portanto, é praticamente hegemônica nas disciplinas de planejamento estratégico e afins, 

ministradas nas instituições de ensino de administração. 

 

Os gestores tendem a ter uma preferência pela escola racionalista. Ela lhes 
atribui o poder de alterar o destino da sua organização. No entanto, [...] As 
coisas costumam ter resultados um tanto quanto inesperados, comparados 
com o plano, e existe muita incerteza no que diz respeito à implementação, 
mesmo que no final das contas o plano tenha sido totalmente certo. 
(HEIJDEN, 2009). 

 

1.1 A Escola racionalista 

 

A escola racional para o planejamento estratégico, surgida na década de 1950 e 

adotada amplamente a partir dos anos de 1960, separa ação do pensamento e possui uma 

abordagem sobre estratégia que remonta a uma influência militar, pois, inclui no 

planejamento estratégico o conceito de “missão”, análogo àquele dado aos soldados, oficiais 

e batalhões, como deveres ou atribuições em uma campanha, batalha ou guerra. Enquanto, o 

estrategista racional organizacional define um conjunto de objetivos estratégicos, 

convertidos de modo subjacente, em metas operacionais quantificáveis e estáveis, vincula 

diretamente a missão da empresa aos níveis táticos e operacionais.  

Para que a estratégia ótima do pensamento racionalista possa ser aplicada, o 

estrategista precisa prever o futuro, de algum modo, projetando um quadro “mais provável”, 
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com base nas informações passadas, ou seja, extrapolando-se estatisticamente variáveis em 

intervalos de tempos, que depende do segmento ou tipo de indústria. O racionalista no seu 

trabalho de previsão estabelece porcentagens ponderadas para a ocorrência de determinadas 

situações futuras, normalmente criando três futuros, chamados tipicamente de otimista, 

realista ou médio, e pessimista, ao longo de uma única ou poucas dimensões conforme 

quadro 3. 
Quadro 3 – Cenários usando a previsão estatística da escola racionalista para uma empresa distribuidora de gás 
de cozinha.  
CENÁRIOS 
(3 a 5 anos) VARIÁVEIS VALORES PROBABIL. IMPACTOS SOBRE 

A ORGANIZAÇÃO 
PROPOSTAS 
ESTRATÉGICAS 

OTIMISTA 
DÓLAR R$ 1,70 

15% 

1. Aumento da 
expectativa da 
demanda atual 

1. Abertura de novas 
plantas produtoras PIB 6,00% 

    2. Falta potencial de 
matéria-prima 

2.  Exploração de 
novas fontes 
alternativas         

MÉDIO DÓLAR R$ 2,10 50% Manutenção da 
expectativa da 
demanda atual 

Aumento da produção 
conforme plano 
estratégico 

PIB 3,50% 
        

PESSIMISTA 
DÓLAR R$ 3,00 

35% Diminuição da 
expectativa da 
demanda atual 

1. Diminuição das 
margens de lucro PIB 1,00% 

    2. Fidelização 
        3. Cortes de pessoal 

Fonte: Autor. Adaptado de Porter, (2004). 
 

Enquanto o processualista tenta enxergar os possíveis e estruturalmente múltiplos e 

diferentes cenários futuros, de modo que todas as possibilidades sejam igualmente 

plausíveis, e que sejam “[...] concebidos através de um processo de pensamento causal e, não 

probabilístico, refletindo interpretações diferentes dos fenômenos que regem a estrutura 

subjacente ao ambiente de negócios” (HEIJDEN, 2009), preparando, deste modo, a 

organização equilibradamente para qualquer ocorrência possível. Portanto, em situações de 

mudanças radicais, cada vez mais comuns e aceleradas nos atuais períodos de turbulência, 

conforme demonstrado no gráfico 2, as previsões estatísticas de projeção do passado para o 

futuro do paradigma racionalista são as primeiras a fracassarem nos momentos de mudança 

radical do modo 3, assim como, não são adequadas para responder às situações do modo 2, e 

limitadas quando ocorrem as mudanças incrementais do modo 1. 
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Gráfico 2 – Períodos de turbulência.

 
Fonte: Heijden, (2009). 

 

Em relação à análise das mudanças: 

 

Podemos concluir que mudanças bruscas não são especificamente as 
repentinas, de necessidades imediatas ao tempo presente, mas as que 
implicam em uma grande quantidade de itens para que estejam definidas e 
completas, caracterizando um grande movimento de inércia para obtenção 
de seus resultados associados. (ALVES; TREVISAN, 2010). 
 

A racionalidade desse paradigma predominante nos dias de hoje (HEIJDEN, 2009) é 

mais comumente expressa através de uma abordagem quantitativista, a qual tanto pode ser 

estatística ou probabilística. Desse modo, o paradigma racionalista baseado no “prever e 

controlar” revela-se insuficiente para gerenciar a organização nesse ambiente de negócios 

inserido em frequentes mudanças estruturais, pois: 

 

O problema muitas vezes é visto como sendo de previsão, mas a questão é 
mais fundamental. As organizações precisam se preocupar com a sua 
capacidade de “enxergar”. O sistema de “previsão e controle” não pode 
lidar com as mudanças estruturais, pois ele não gera as perguntas certas. 
Está claro que se desejamos ganhar alguma vantagem, precisamos deixar de 
prever e adotar uma forma mais flexível de olhar para o futuro. A análise de 
cenários, ao contrário, da previsão, pode reagir de forma mais flexível às 
mudanças estruturais. (HEIJDEN, 2009). 
 

O paradigma racionalista, calcado no princípio quantitativo de “prever e controlar”, de 

acordo com Mintzberg (2009) teria como base uma visão desenvolvida no trabalho de Porter 

e desenvolveria toda a elaboração estratégica da empresa centrada no ambiente externo, tais 

como os seus competidores e clientes e expressa pela figura 4.  
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Figura 4 – Modelo das cinco forças de Porter (Paradigma racionalista)

 
Fonte: Adaptado de Porter, (2004, p. 4). 

 

A fragilidade deste modelo estratégico estático provém da existência de uma acentuada 

instabilidade e uma crescente complexidade dos mercados decorrentes primordialmente da 

competição que aumentou nas últimas décadas devido ao processo de globalização, mas 

também em razão das rápidas mudanças nos ambientes tecnológicos, sociais, político-legais 

macroeconômicos, culturais e demográficos. O exemplo clássico evoca a primeira grande 

crise do petróleo de 1973, citada por Heijden (2009), na qual, as empresas petroleiras foram 

totalmente surpreendidas por fatores externos ao mercado de petróleo, como questões 

políticas, econômicas e sociais do Oriente Médio, região responsável na época, e ainda hoje, 

por significativa parte da produção global desta commodity.  

 

  

 

1.2 A Escola Evolucionária 

 

A incapacidade da abordagem racional de modelar o pensamento estratégico já havia 

sido apontada há algumas décadas por muitos estudos sobre as tomadas de decisões 

organizacionais, entre eles, os trabalhos sobre o incrementalismo, originalmente cunhado por 

Lindblom (1959) como muddling through1e que, segundo Heijden (2009, p. 56), seria algo 

                                                 
1 Segundo Iizuka (2008) deve-se ter em mente que a tradução que alguns autores adotam como sendo 
“empurrando com a barriga”, pode gerar controvérsias ou mal entendidos, mas, principalmente, a não 
compreensão plena do pensamento original do autor. 
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como “ir se virando e ajustando as coisas para atingir os objetivos”, sem a existência de uma 

estratégia ótima do pensamento racionalista, mas, executar uma coisa após outra.  

 Conforme Ilzuka (2008, p 54), este conceito de gestão é muito aplicado à 

administração pública (o qual pode ser transportado para a iniciativa privada, com as devidas 

adequações). O muddling through já questionava que as tomadas de decisão não eram 

exclusivamente um processo racional: “nenhuma pessoa, comitê, ou equipe de pesquisa, 

ainda que com o uso de todos os recursos da moderna computação eletrônica, pode fazer 

uma análise completa de problemas complexos.” Lindblom (1979, p. 518) mostrava 

seminalmente a insuficiência do paradigma racionalista para planejamentos estratégicos 

complexos. Esse autor analisava que a maior parte da literatura sobre processo decisório 

privilegia uma abordagem mais mecânica dos processos de tomadas de decisão, 

configurando-se uma linha predominante, reforçada pela atenção dispensada pela pesquisa 

operacional, teoria estatística da decisão e análise de sistemas (LINDBLOM, 1959). 

Mintzberg observou que as pessoas na organização ao conversarem sobre estratégia 

falam no pretérito passado, descrevem uma série de eventos que foram retroativamente 

interpretados como sendo um padrão e reconhecidos como a estratégia organizacional 

(HEIJDEN, 2009). Além disso, Mintzberg contribuiu para a escola evolucionista do 

pensamento estratégico, quando cunhou a expressão “estratégia emergente”. O pensamento 

complexo e a teoria do caos imprimiram a visão de imprevisibilidade de muitos fenômenos 

da natureza, enquanto que nas organizações está relacionada com: 

 

O surgimento de um comportamento imprevisível ou incalculável que 
resulta da interação de vários componentes simples que não podem ser 
derivados do conhecimento do que cada componente do sistema faz 
isoladamente. Emerge um quadro de estratégias que existem principalmente 
para satisfazer as necessidades psicológicas dos gestores, em particular a de 
sentir-se no controle. [...] Enquanto isso, ocorrem mutações ao acaso e 
somente os mais aptos sobrevivem. (HEIJDEN, 2009, p. 57). 

 

O excesso de informação, os préstimos de consultores, as inúmeras bases teóricas de 

acadêmicos que, de tempos em tempos, propõem novos modelos, e a imagem de gestores 

poderosos com suas soluções prontas para serem implantadas nos diversos tipos de 

organização, que são amplamente divulgadas na mídia especializada e em inúmeros 

seminários corporativos, parecem corroborar, ironicamente, como um efeito colateral, para 

mostrar a insuficiência do modelo de planejamento vigente. Então, em reação, surge como 

crítica, o pensamento do paradigma evolucionário. 
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1.3 A Escola Processual 

 

 O paradigma processual utilizado por diversos autores que se dedicaram ao tema de 

cenários, como Wack (1985), opõe-se claramente à abordagem racionalista para o 

planejamento estratégico. Na abordagem processual de análise de cenários, segundo Heijden 

(2009), evita-se a rigidez racionalista da abordagem quantitativa, que poderia ser mais útil 

em mercados estáveis e onde há clareza sobre o ambiente, características cada vez mais raras 

nos ambientes de negócios, nas quais as modernas administrações estão inseridas.  

 

A tarefa estratégica primordial trata da resposta à grande questão 
ameaçadora, a nova invenção empreendedora necessária para o futuro, 
baseada em obter uma percepção nova e singular sobre para onde o 
ambiente de negócios está indo (HEIJDEN, 2009). 

 

Desse modo, a sugestão dada por Weick (1995): “Se você está perdido, qualquer mapa 

velho é melhor que nada” pode ser um ponto de partida para o encontro de uma solução, 

porém, o planejamento por cenários (scenarios planning) metaforicamente é algo como um 

mapa inicial impreciso, que deve ser redesenhado de modo contínuo, pois, precisa se ajustar 

aos novos fatos, em um processo permanente de aprendizado com a experiência. Portanto, 

um mapa inicial, embora equivocado, pode ser refeito, ampliado e aprimorado gradualmente, 

deste modo, paralelamente, no mundo organizacional, pode-se afirmar que os mapas 

cognitivos aplicam a metáfora para reforçar os modelos mentais, que são essencialmente 

qualitativos. Neste sentido, a formação do administrador, analogamente, precisa ser 

continuamente atualizada e ampliada, incorporando novos conhecimentos de outras áreas, 

que lhe possam ser úteis, para desenhar um mapa (modelo mental) mais preciso a cada novo 

evento ou em função das rápidas mudanças no ambiente externo. 

Cabe aqui uma digressão, uma pequena consideração, conforme Basbøll e Graham 

(2006) esta reflexão de Weick pode ter sido um plágio do poema do húngaro Miroslav Holub 

(1977). Defensores de Weick, como Mintzberg, Ahlstrand e Lampel (2000), amenizam a 

situação, ao afirmarem que Holub é um poeta e não um pesquisador das teorias 

organizacionais ou que Weick quis recontar uma estória poética, ou seja, recontá-la não 

significa atribuir a si próprio a autoria. Sem a pretensão de alimentar a polêmica, esta 

passagem apenas reforça a hipótese inicial deste trabalho de que a administração moderna 

pode aprender com outras áreas do conhecimento humano, como a literatura. De todo modo, 

para creditar a autoria a Holub e reforçar sua tese, Basbøll e Graham (2006) apresentam a 

forma original como o poema foi escrito: 
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The young lieutenant of a small Hungarian detachment in the Alps 
sent a reconnaissance unit out onto the icy wasteland. 
It began to snow immediately, 
snowed for two days and the unit did not return. 
The lieutenant suffered: 
he had dispatched 
his own people to death. 
 
But the third day the unit came back. 
Where had they been? How had they made their way? 
Yes, they said, we considered ourselves 
lost and waited for the end. And then one of us 
found a map in his pocket. That calmed us down. 
We pitched camp, lasted out the snowstorm and then with the map we 
discovered our bearings. 
And here we are. 
 
The lieutenant borrowed this remarkable map 
and had a good look at it.  
It was not a map of the Alps  
but of the Pyrenees (HOLUB, 1977)2 

 

A importância do aprendizado processual está no fato do mapa ter tirado este grupo de 

militares húngaros do estado de paralisia em que encontravam, sendo sua exatidão 

irrelevante, (o que de fato era, pois, o mapa que eles tinham era do Pirineus e não dos Alpes), 

opondo-se assim ao paradigma racionalista, da resposta estratégica ótima. Analogamente, no 

mundo das organizações, a escola processual irá se preocupar com o modo que os gerentes 

podem intervir no processo para aumentar as chances de sucesso nos negócios. Parte da 

visão intermediária entre o paradigma racionalista e o evolucionário e considera tanto que 

esse sucesso não pode ser codificado em uma resposta ótima, como no primeiro paradigma, 

nem que ele não possa ser construído como algo, além de uma mera obra do acaso, como no 

segundo. No paradigma processual, há uma relevância e uma atuação determinante por parte 

dos administradores, mesmo que limitada, e desde que baseadas em uma invenção original. 

 

[...] a organização precisa de um processo que mobilize a inteligência das 
suas pessoas e as suas habilidades de networking e de observação. O 

                                                 
2 A tradução livre do poema é: O jovem tenente de um pequeno destacamento húngaro nos Alpes 
enviou uma unidade de reconhecimento para o campo gelado. E começou a nevar imediatamente, 
nevou por dois dias e a unidade não voltou. O tenente sofreu: ele tinha despachado seu próprio povo 
até a morte. Mas, no terceiro dia a unidade voltou. Onde estavam? Como se tivessem feito o seu 
caminho? Sim, eles disseram, nós nos consideramos perdidos e esperamos o fim. Então, um de nós 
encontrou um mapa no bolso. Isso nos tranquilizou. Nós montamos um acampamento, enquanto a 
tempestade de neve durou e, depois, com o mapa nos orientamos. E aqui estamos nós. O tenente 
tomou este mapa notável e deu uma boa olhada nele. Não era um mapa dos Alpes, mas dos Pirineus. 
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 Esse é apenas um ciclo, o modelo do loop de aprendizagem de Kolb é dinâmico, ele 

continua a girar ciclicamente, amplia as experiências concretas, as reflexões, a formação de 

novos conceitos a serem testados desta vez em novas situações. Assim, nessa dinâmica, as 

novas ações testadas sobrepõem-se parcialmente às expectativas, forçam o ciclo para que 

continue a girar a fim de buscar o atendimento pleno destas, isto é, a aprendizagem. 

Entretanto, deve-se considerar a ação como uma etapa fundamental nesse processo do loop 

de aprendizagem de Kolb, pois, “como posso saber o que penso antes de [...] eu observar 

como eu ajo?” (WEICK, 1979). 

 Este modelo de aprendizagem pode ser aplicado ao desenvolvimento da estratégia 

organizacional, por isso, é imprescindível ao gestor ou ao tomador de decisões perceber, 

inclusive, os sinais fracos, lembrar-se das lições do passado e ter a capacidade de se adaptar 

de modo célere. Claramente, o modelo se opõe aos da escola racionalista, pois, substitui a 

ideia da “resposta certa e ótima” pelo contínuo processo de desenvolvimento e melhorias, 

requer, portanto, menor ênfase nas previsões probabilísticas e estatísticas. O modelo do loop 

de aprendizagem de Kolb pressupõe que a organização tenha capacidades dinâmicas de 

percepção da sua importância social e econômica e dos eventos e padrões inerentes ao 

mundo exterior. 

 Para Heijden (2009), “organizações que têm uma forte fórmula de sucesso costumam 

desenvolver resistências às mudanças.” A figura 6 representa uma situação requerida em 

ambientes turbulentos, cada vez mais comuns, para que o crescimento da organização seja 

promovido pela autocriação de mudanças ao invés de resistir a elas. Dessa maneira, o loop 

de aprendizagem de Kolb ou loop único ou feedback de reforço precisa ser adequado ao 

chamado loop duplo, que integra dois “mundos” da estratégia organizacional. 

 
Figura 6: Elementos de gestão estratégica  

 
Fonte: Heijden, (2009) 
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 No mundo gerencial ou “mundo de pensamento de gestão”, de loop único, ocorre a 

tentativa de preencher as lacunas entre o futuro desejável e a realidade atual, através da 

observação, medição da situação do negócio e de ações corretivas que sejam suficientes e 

eficazes quando as condições do ambiente externo apresentarem variações razoavelmente 

administráveis pela capacidade de correção da organização. Porém, a ocorrência desta 

situação no mundo gerencial tem diminuído nas últimas décadas, sobretudo nos segmentos 

de maior competitividade empresarial, exigindo que os administradores caminhem para um 

patamar mais elevado de elaboração de estratégia organizacional. O mundo dos negócios ou 

“o mundo de pensamento de negócios” conforme a figura 6, requer primeiro que esses 

administradores entendam a experiência para criar uma nova visão de como o ambiente está 

funcionando para enfim, reinventarem a fórmula de sucesso, ou a “ideia de negócios” que 

será analisada posteriormente. Cria-se assim uma melhor adequação da visão do futuro, mais 

abrangente e diferenciada em dois mundos, ou: 

 

O resultado desse pensamento estratégico é uma reformulação do futuro 
desejado para levar em conta essas novas percepções que, a partir de agora, 
conduzirão à ação no mundo da gestão. Engajar este loop estratégico de 
nível mais elevado leva o sistema a uma aprendizagem de loop duplo. 
(HEIJDEN, 2009). 

 

 Entretanto, precisa-se considerar que há duas instâncias da aprendizagem, uma no 

nível das pessoas, individual e grupal (resultado da interação entre os indivíduos do grupo), e 

uma segunda no nível institucional ou organizacional. No planejamento por cenários, o 

objetivo estratégico é criar processos organizacionais, inseridos no paradigma processualista, 

que transformem a qualidade das percepções individuais em qualidade das percepções 

institucionais. Ainda segundo Kolb (1991), seria interessante que se selecionasse, 

estrategicamente, indivíduos para a tomada de decisão de tal modo que as quatro habilidades 

do loop de aprendizagem estejam contempladas. 

 
 
1.3.1 A conversação estratégica e aprendizagem organizacional 
 

 

 Pode ser considerada uma das bases do paradigma processualista. O pensamento e a 

ação devem ser compartilhados, por isso, é preciso a ocorrência do processo de conversação 

estratégica que, sustentada por uma linguagem de domínio público, amplamente divulgada 

por livros de estratégia, e também por uma linguagem própria da organização incentive 

eficazmente a incorporação de uma ampla gama de pensamento e visões individuais, 
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 Uma potencial aplicação da conversação estratégica, usando os laços de 

aprendizagem de Kolb e integrando-a com a metáfora e analogia esportiva e com estratégias 

emergentes será mostrada no estudo de caso, com o intuito de exemplificar modos possíveis, 

embora longe de serem únicos, da valorização das abordagens qualitativas na moderna 

administração em ambientes de incerteza e complexidade. 

 
 
2. A PREDOMINÂNCIA DA ABORDAGEM QUANTITATIVA NA MODERNA 
ADMINISTRAÇÃO  
 
 
 Esse trabalho parte da hipótese inicial de que a abordagem quantitativa é 

predominante sobre a abordagem qualitativa na moderna administração. A gestão das 

organizações modernas tem se caracterizado pelo uso intensivo de modelos, ferramentas e 

técnicas que privilegiam as abordagens quantitativas nos processos de tomada de decisão. 

Entretanto, esta tendência pode desconsiderar aspectos relevantes, que seriam levados em 

conta sob a ótica das características qualitativas e poderiam contribuir para escolhas mais 

apropriadas quanto aos vários caminhos a serem percorridos pela empresa nos possíveis 

cenários futuros, que como afirmam Godet e Roubelat (1996) são múltiplos e incertos.  

 Ambas as abordagens usadas em equilíbrio permitiriam à organização explorar 

melhor suas potencialidades, aproveitar novas oportunidades e traçar o planejamento 

estratégico com objetivo de mitigar os riscos e ameaças. Entretanto, um desequilíbrio das 

abordagens ocorre em especial nas grandes empresas ou naquelas inseridas em mercados 

globais ou de alta competitividade, pela negligência de fatores difíceis de serem 

quantificados ou outros que são eminentemente qualitativos e com frequência não recebem a 

atenção necessária e, por isso, chegam até a distorcer indicadores numéricos.  

 
2.1 Panorama da administração moderna e a insuficiência da abordagem 

quantitativa 

 
A administração nos últimos tempos tem adquirido um caráter mais quantitativo, que 

designa uma influência marcante das ciências da natureza, trabalha predominantemente nos 

campos do racional e do objetivo ao utilizar-se de números e estatísticas, processos 

padronizados destinados a quantificar, dimensionar e atribuir parâmetros e indicadores a toda 

estrutura da organização, pertencente ao paradigma racionalista, desde o setor comercial com 

suas metas de vendas até o de gestão de pessoas. Este último, entre outras atribuições, é o 

responsável pelas pesquisas de clima organizacional com sua tentativa de quantificar algo 



51 
 
muito subjetivo e não lógico e racional, pois, o clima organizacional reflete a interação entre 

as pessoas e destas com a organização. Coda (1993) descreve que este representa o indicador 

do grau de satisfação dos membros de uma empresa, em relação a diferentes aspectos da 

cultura ou realidade aparente da organização, tais como: política de recursos humanos, 

modelo de gestão, missão, processo de comunicação, valorização profissional e identificação 

com a organização. Por esta descrição, percebe-se imediatamente a especificidade do clima 

organizacional de cada empresa, por isso, a necessidade de se agir com cautela com os 

resultados da comparação de climas organizacionais de diferentes empresas, que se 

encontram em contextos e realidades totalmente distintos, com os objetivos e culturas 

organizacionais diversos.  

 Mas, motivados principalmente por verem o nome da sua empresa destacado em 

publicações, tais como: “as melhores empresas” ou as “melhores empresas para se 

trabalhar”, muitos gestores se esforçam, cobram resultados e buscam, quase como uma 

exigência implícita, avaliações internas satisfatórias, que nem sempre revelam de fato o 

pensamento e os sentimentos sinceros de seus funcionários. O clima organizacional também 

pode ser entendido de acordo com a seguinte definição: 

 
Fenômeno perceptual duradouro, construído com base na experiência, 
multidimensional e compartilhado pelos membros de uma unidade da 
organização, cuja função principal é orientar e regular os comportamentos 
individuais de acordo com os padrões determinados por ela. (KOYS; 
DECOTIIS, 1991, p. 266) 

 
 Portanto, impõe-se a seguinte questão: qual a relevância destes rankings 

comparativos de indicadores de melhores empresas para se trabalhar? É evidente que muitas 

áreas desenvolvem indicadores numéricos relevantes, tornando-os os principais pontos de 

sua análise, como, por exemplo, as vendas em uma organização que atende o mercado 

corporativo (B2B) ou o consumidor (B2C) ou muitas outras, conforme elencadas 

oportunamente:  

 

O uso intensivo do cálculo das probabilidades sobre a expectativa de vida é 
prática corrente entre os governos na definição. Na área privada, por sua 
vez, utiliza-se o cálculo probabilístico para definir as apólices de seguro, 
assim como para diminuir a inadimplência de um banco das suas políticas 
previdenciárias. (IIZUKA, 2008, p 47). 

 

Mas, em outros, tal quantificação pode deturpar a análise em sua concepção 

abrangente, como na gestão de pessoas. Porém, esta predominância da abordagem 

quantitativa não deveria atrofiar ou distorcer as capacidades dos gestores, em relação a certas 
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competências baseadas em elementos pouco tangíveis como a criatividade, alicerce para a 

geração de inovação, os insights ou percepção, improvisação ou flexibilidade formadores das 

chamadas competências voláteis (RUAS, 2004), tão comuns a outros campos de 

conhecimentos ou outras atividades humanas, como a literatura, educação, dramaturgia ou 

alguns esportes. Entretanto, outro aspecto de distorção de uma administração 

predominantemente quantitativa reside na dificuldade de atribuir pesos corretos a fatores 

quantitativos e qualitativos nas suas decisões, como descrito por Bennis e O’Toole (2005). 

Estes pesquisadores elucidam a respeito das decisões estratégicas que tendem a dar errado, 

sobretudo, quando baseadas puramente em fatores quantitativos, principalmente, ao 

descreverem a trajetória profissional de Robert McNamara que criou muitas técnicas 

administrativas respaldadas em modelos quantitativos, tanto como executivo da Ford como 

mais tarde no Departamento de Defesa dos Estados Unidos. McNamara, posteriormente, 

resignou-se e afirmou que a análise objetiva muitas vezes leva à supervalorização dos 

conhecimentos que a pessoa já tem, “enxergamos só aquilo em que queremos crer”, ou seja, 

o administrador tende a balizar suas ações em modelos quantitativos fundamentados em 

formas e fórmulas rígidas de sucesso passado para extrapolar suas decisões de negócios 

futuras. 

 Porém, estas formas e fórmulas rígidas de sucesso passado não garantem mais, na 

maioria das situações, bons resultados futuros, pois, são “fotografias quantitativas” tiradas de 

pesquisas de mercados e relatórios numéricos de um momento anterior. Mesmo se 

estivessem atualizadas do ponto de vista de coleta de dados que, normalmente, tem pouca 

utilidade em um mundo globalizado e dinâmico, no qual o teatro dos negócios muda 

constantemente de palcos e cenários e que, quase de modo unânime, esqueceu-se de 

considerar variáveis significativas, sob o pretexto de que estas não seriam mensuráveis, isto 

é, quantificáveis. Não raro, entre as variáveis qualitativas ignoradas figuram os fatores 

humanos, morais e éticos que, uma vez desconsiderados, comprometerão, inevitavelmente, a 

qualidade da decisão gerencial tomada e com isso conduzirão a organização para caminhos 

errantes ou desviantes.  

 Esta tomada de decisão, realizada sem considerar aspectos qualitativos fundamentais, 

pode em um primeiro momento até significar o sucesso de carreira deste gestor, mas, não 

tardará para que toda a organização pague por estas decisões que, na prática, a levará para os 

mencionados caminhos errantes ou desviantes. Um exemplo deste caso pode ser ilustrado 

pela entrevista de Jean-François Chanlat em referência à crise da Enron no início dos anos 

2000 nos Estados Unidos, quando declara: 
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Pensando nos dirigentes da Enron, por exemplo, que foram celebrados pela 
revista Fortune durante seis anos e por muitos outros observadores 
altamente especializados em negócios (como a empresa de consultoria 
McKinsey), poderíamos dizer que eles foram bem-sucedidos. Contundo, 
alguns deles estão hoje na prisão! (FREITAS, 2008, p. 67). 
 

 Cada vez mais as organizações analisam os cenários e procuram quantificá-los em 

tentativas frequentemente infrutíferas de prever com exatidão e com considerável 

antecedência o desempenho de suas organizações e dos mercados onde atuam. Os 

administradores são geralmente mais criticados por falharem nestas tarefas do que por 

eventuais ineficiências do seu desempenho gerencial (MARTIN, 2011). Entretanto, ainda 

que ocorram exageros na tentativa dos gestores de metrificar todos os aspectos da 

organização, há a necessidade de se reconhecer que modelos baseados em indicadores 

quantitativos têm contribuído para a moderna gestão das organizações, embora não se possa 

dar-lhes uma dimensão superior, que os faça prescindir da capacidade de análise qualitativa 

dos gestores. Por isso, a necessidade de melhor entendimento das qualidades que permeiam 

este mundo incerto e ambíguo (MARTIN, 2011). 

 Entre estes modelos com características predominantemente quantitativas, destacam-

se as Normas da família ISO 9000, que no final dos anos 80 e durante os anos 90 assumiram 

uma aura quase mágica na intenção de tornar as organizações melhores e mais eficientes e 

seus clientes e funcionários mais satisfeitos, embora isto de fato não tenha acontecido. 

Apesar de terem trazido benefícios, não foram aqueles prometidos por inúmeros consultores 

de tornar as organizações que as adotassem superiores, proposta, aliás, que não está explícita 

no conjunto das normas. De acordo com Ballestero-Alvarez (2012), a ênfase da ISO 9000 foi 

e permanece sendo a melhoria contínua, a visão de processo na gestão da qualidade, além de 

servir para apoiar as organizações de todos os tipos e tamanhos, na adoção e operação de 

sistemas de qualidade eficazes, enaltecendo a importância do cliente e de suas necessidades, 

nada mais do que isto! Nenhuma referência à superioridade, que estratégias de publicidade, 

de certos departamentos de Marketing procuravam dar às suas empresas, assim que estas 

obtinham a certificação.  

 Outro exemplo recente deste tipo de modelo que pretende proporcionar uma 

dimensão superior à mensuração é o Balanced Scorecard (KAPLAN; NORTON, 1997), 

originado em seus estudos publicados em 1992. Neste trabalho, a menção à escolha do 

Balanced Scorecard (BSC) ocorre por ser uma ferramenta de gestão de desempenho 

amplamente empregada nos dias de hoje, no que se refere à tentativa das organizações de 

traduzir suas metas e sua visão em métricas e indicadores claros e objetivos. Segundo os 

referidos autores, o Balanced Scorecard (BSC) trata-se de um conjunto de medidas 
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relacionadas diretamente à estratégia corporativa e a sua implementação asseguraria à 

empresa a meta na sua execução, traduzindo seus objetivos em termos operacionais e 

permitindo a todos os gestores trabalharem com objetivos e processos que, assim, seriam 

padronizados e facilmente quantificáveis, dentro das quatro perspectivas do modelo BSC: 

financeira, clientes, processos, aprendizagem e crescimento organizacional. 

 De acordo com Bennis e O’Toole (2005), esta tendência racional na administração 

está alicerçada em uma falsa premissa de que seja uma disciplina acadêmica como a física, 

quando na realidade, a administração trata-se de uma profissão, como a medicina e o direito, 

e requer subsídios de várias disciplinas oriundas das ciências sociais e humanas, como 

economia, psicologia, filosofia, antropologia e sociologias, entre outras. Para estes autores, 

nenhuma reforma curricular será bem-sucedida enquanto o modelo científico não for trocado 

por um modelo mais adequado, fundado nos requisitos da profissão, com a inclusão de 

componentes que não negligenciem demasiadamente o subjetivo e o qualitativo. Esta 

realidade distorcida é tratada por Bennis e O’Toole (2005) em relação às escolas de 

administração e negócios dos Estados Unidos, mas, em razão da significativa influência do 

modelo norte-americano nas escolas brasileiras, pode-se considerar que esta também seja a 

realidade daqui. 

 Além deste quadro objetivo e racional, portanto, quantitativo da administração, a 

complexidade dos negócios no mundo atual, no qual as empresas estão cada vez mais 

inseridas em um mercado global e conectadas por processos digitais suportados por uma 

progressiva tecnologia da informação e pela internet, impõe acelerada velocidade e agilidade 

na tomada de decisões aos administradores, que precisam ser rapidamente absorvidas por 

toda organização e pelos stakeholders, como, funcionários fornecedores, investidores e 

clientes. Por isso, e tendo em vista minimizar a possibilidade de erros, estes administradores 

se baseiam em procedimentos quantitativos padronizados, para que suas decisões atinjam 

todos os envolvidos, quase que instantaneamente, mas, nem sempre encerram as melhores 

opções e, invariavelmente, prescindem de criatividade e inovação, além de se distanciarem 

de uma excelência e pontualidade, genuínas em um pensamento complexo, capaz de 

contemplar, inclusive, uma visão qualitativa. 

 Este trabalho procura analisar esta tendência à quantificação, que tem se tornado 

preponderante na administração moderna e provocado nos gestores uma atrofia de seus 

potenciais qualitativos, em favor de suas capacidades objetivas, também se pretende resgatar 

a importância da componente qualitativa, a qual pode contribuir indissociavelmente com o 

modelo quantitativo, predominante neste período atual, se ambos forem utilizados na 
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moderna administração de modo balanceado e conjugados através do aproveitamento do 

melhor de cada um dos mundos com o intento de mitigar as eventuais fragilidades 

intrínsecas existentes em ambos, pois, até mesmo renomados pensadores das ciências da 

natureza expuseram a relevância das qualidades, como alude Albert Einstein “Não é 

realmente estranho que os seres humanos sejam surdos aos argumentos mais fortes enquanto 

estão sempre inclinados a supervalorizar as exatidões mensuráveis?” (apud FEYERABEND, 

2005, p. 307). 

 No campo das organizações, pensadores como Douglas McGregor, na década de 50, 

também já propunha aos gerentes a pensarem em termos de organizações humanas, com a 

incorporação paulatina de características oriundas das ciências sociais, ao invés de terem as 

atitudes exclusivamente quantitativas, como mecânicos, prevalecentes à época, quando em 

sua obra The Human Side of Enterprise aborda criticamente: 

 

A prática gerencial parece refletir pelo menos uma crença tácita de 
que a motivação das pessoas para o trabalho é um problema de 
ordem “mecânica”. Existem determinadas semelhanças entre essa 
visão do homem no trabalho e a Lei do Movimento de Newton. Até 
certo ponto, o homem é visto como um corpo físico em repouso. 
(apud HEIL; BENNIS; STEPHENS, p. 10, 2002) 
 

Embora esta crítica à atuação gerencial tenha sido pronunciada há décadas, é preciso 

reconhecer que esta situação de gerentes-mecânicos, no sentido de entenderem a organização 

como uma máquina, ainda permanece vigente em um número expressivo de nossas 

empresas. 

 

 

2.2 Novos requisitos para a valorização das capacidades qualitativas do gestor em 

ambientes incertos e complexos 

 

Assim como serem possuidores das competências voláteis, a nova formação dos 

gestores terá de permitir uma capacidade de aprendizado mais ampla com a incorporação de 

ensinamentos de outras áreas do conhecimento humano, ou seja, terão de ser 

multidisciplinares, conforme defendido por Scalabrin, Kishore e Casado (2010): “[...] as 

empresas dependem cada vez mais de uma rede de colaboradores capacitados e versáteis 

para serem competitivas”. 
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Deste modo, torna-se fundamental para a formação holística deste novo tipo de 

profissional da administração moderna, a inclusão de alguns alicerces qualitativos à sua 

formação quantitativa, a visão de que:  

 

A ideia é captar os sinais de mudança que estão acontecendo na realidade 
organizacional por meio da preocupação com a responsabilidade social e 
com a preservação do meio ambiente e indicar outros caminhos para uma 
refundação da gestão e da administração compromissadas com as gerações 
futuras. (NOGUEIRA, 2007, p. 339)  

 

Aqui, a analogia e a metáfora podem contribuir de modo significativo para o 

desenvolvimento necessário da nova forma de gestão em ambientes de incertezas. 

Corroborando com a necessidade de um novo modelo da formação do administrador, na qual 

deveria haver uma valorização das suas capacidades qualitativas, Jackson e Parry (2007), em 

seus estudos específicos sobre o campo da liderança, afirmam em relação à sua natureza 

multidisciplinar e aplicada: 

 

A psicologia e, em menor proporção, a sociologia ainda tendem a dominar 
o campo. Isso apesar de alguns indícios animadores de que o campo da 
liderança está ampliando-se cada vez mais e se tornando receptivo a uma 
gama intensa de metodologias tanto quantitativas quanto qualitativas 
(JACKSON; PARRY, 2007, p. 24). 

 

 Este pensamento está em consonância, pelo menos parcial, com a premissa da 

necessidade da administração, em especial no Brasil, adotar um pluralismo metodológico e 

transdisciplinar: 

 

Muitos trabalhos, no Brasil, realizados nos eventos da administração, 
principalmente no Enanpad, expressam um pluralismo disciplinar, isto é, 
análises feitas com a colaboração de aportes teóricos de diferentes 
disciplinas, como psicologia, comunicação, economia, sociologia, 
antropologia e outras, no sentido de se conhecer um objeto comum. 
Todavia, ao invés da construção de um pensamento integrado, o que acaba 
acontecendo é que dentro de cada ótica particular há apenas uma 
justaposição de conhecimentos díspares e até mesmo confronto de ideias e 
métodos (CARDOSO; SERRALVO, 2009). 
 

Contudo, a parcialidade de consonância ocorre em função da crítica destes últimos 

autores no sentido da necessidade de não se incorrer no erro da simples justaposição e 

acumulação disciplinar do conhecimento e reforçam o conceito da transdisciplinaridade “[...] 

que se define sobretudo pela exigência da retomada reflexiva das experiências humanas e de 

seus resultantes em multidimensionalidade” (CHANLAT, 2000, p. 64). 
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3. A VALORIZAÇÃO DA ABORDAGEM QUALITATIVA E CONTRIBUIÇÃO DAS 

ESTRATÉGIAS EMERGENTES 

 

 A complexidade dos ambientes de negócios, a facilidade de comunicação global, a 

rapidez das mudanças sociais, econômicas, comportamentais e tecnológicas, além da 

elevação do nível de exigência dos consumidores são elementos que ajudam a tornar as 

tomadas decisões empresariais cada vez mais difíceis, e os gestores tendem a aumentar a 

quantidade de erros, quando se baseiam exclusivamente nos modelos quantitativos em 

predomínio na moderna administração. Portanto, tornar-se-ia necessária a adição de uma 

abordagem qualitativa a essa excessiva racionalidade e linearidade positivistas que 

prevalecem na administração e a simbolizam, desde a escola clássica, a científica, a 

funcionalista e a behaviorista até estes primeiros anos do século XXI. 

 

A apropriação dos enfoques positivistas, funcionalistas e behavioristas 
produziu e ainda produz trabalhos com ênfase na mensuração, na 
demonstração de nexos da causalidade de forma linear e unívoca, e na 
replicação, que são as características dos procedimentos metodológicos, 
quantitativos, que conferem à pesquisa o tão almejado rigor científico ou o 
alcance do que se denominou “verdade científica” (CARDOSO; 
SERRALVO, 2009). 

 

 O modelo quantitativo, do paradigma racionalista, serviu razoavelmente bem para os 

gestores até a metade do século XX, porém, a cada nova década, em especial a partir dos 

anos 80 e 90, com a preponderância de um novo liberalismo econômico e a acentuação da 

globalização, ele mostra-se insuficiente para dar conta das demandas requisitadas pela 

moderna administração. É evidente a existência de uma inércia que impede uma mudança 

profunda de ocupar o seu lugar, mas, a defasagem entre o modo de administração do 

passado, ainda empregado na maioria das organizações, e as novas competências requeridas 

dos administradores tem tornado o ambiente corporativo insustentável. Nesse cenário 

conturbado, os líderes não conseguem mostrar aos seus liderados o caminho a ser seguido, 

pois, aqueles não conhecem as possíveis estradas, que a abordagem quantitativa é incapaz de 

indicar. Qualquer caminho serviria desde que houvesse um mapa, que fosse fruto, por 

exemplo, de percepções, emoções e insights da abordagem qualitativa, entretanto, estes 

líderes não têm nenhum e, a qualquer momento, por não tê-lo, mudam radicalmente a 

direção tomada. Essa atitude, por outro lado, exige mais esforços e causa a desmotivação dos 

liderados para percorrerem outras estradas, o que os torna gradativamente pouco confiantes 

na capacidade de liderança do gestor e reflete-se em um ambiente de baixa satisfação. 
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 Esta análise pode ser reforçada, conforme destaca Iizuka (2008), após considerar as 

ponderações dos exemplos citados sobre a útil e necessária aplicação de modelos 

quantitativos, tanto para a administração pública, com o cálculo probabilístico para as 

contribuições e benefícios da previdência social em função do comportamento da 

expectativa de vida da população, quanto para a iniciativa privada, no segmento financeiro, 

que se vale destes cálculos para definir as apólices de seguro: 

 
Portanto, dentro de determinados parâmetros, condições e limites, a escolha 
racional tem se mostrado como uma alternativa útil para explicar 
determinados fenômenos e, e em alguns casos específicos, descrever e 
prescrever as situações decisórias. A despeito disso, não se pode deixar de 
apontar que a escolha racional contempla uma visão simplificadora dos 
seres humanos, [...]. E, apesar disso, mantém um espaço privilegiado em 
diversos campos do conhecimento. Isso ocorre, entre outros fatores, porque 
há a ausência de modelos alternativos gerais, ainda que ela tenha se 
mostrado de forma falha e pouco realística (IIZUKA, 2008, p 48). 
 

 Por isso, a importância da adição da abordagem qualitativa ao modelo quantitativo 

vigente. No decorrer deste capítulo, esta potencial contribuição será ilustrada através de três 

exemplos distintos da aplicação de um modo de gestão, que incorpore outros conhecimentos 

empenhados em privilegiar algumas características predominantemente qualitativas.  

 A primeira trata-se de uma ferramenta estratégica, o planejamento por cenários que 

tem ocupado um espaço cada vez mais relevante nas grandes organizações, em especial, nas 

companhias multinacionais (MNC), justamente, por incorporar à estratégia organizacional 

outros elementos, apropriados para minimizar a imprecisão de previsões feitas baseadas 

estritamente em modelos quantitativos e racionais, e mais adequados à atual complexidade. 

A segunda se dá pelo uso de uma analogia esportiva, a qual pode contribuir com a moderna 

administração, tanto pela construção de uma ponte dos conhecimentos de outras áreas, neste 

caso, o esporte com a gestão. O uso de metáforas e analogias pode resultar em uma forma 

eficiente no processo de aprendizagem; e, finalmente, a terceira apresenta outros modelos de 

estratégias emergentes. 

 

3.1 As estratégias emergentes 

 

O termo estratégia emergente pode ser atribuído a Mintzberg, que a formula como 

sendo uma linha de ação coerente geradora de resultados importantes e desejáveis para a 

organização, tenha sido planejada com antecedência ou não. Desse modo, um observador 

externo a essa organização enxergará os resultados da mesma forma, como consequência da 
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implantação intencional de um plano, inclusive, nas ocasiões em que isso não tenha ocorrido 

ou que houve a efetiva ausência deste (MINTZBERG, 1978). Isso torna o conceito de 

estratégia como algo mais operacional, definida inicialmente como “um padrão em uma 

sucessão de decisões” (MINTZBERG, 1978), uma década depois, redefinida como “um 

padrão em uma sucessão de ações” (MINTZBERG; WATERS, 1985).  

Em oposição à estratégia emergente, há a estratégia deliberada, modelo tradicional 

que se associa à escola racionalista e que pode ser entendida como sendo um padrão de ação 

seguido de acordo com um plano (MINTZBERG, 1978). De uma forma sintética, o quadro 4 

mostra algumas funções, objetivos e características das estratégias emergentes: 
 

Quadro 4: Funções, objetivos e características das estratégias emergentes 
Estratégias Emergentes 

Integração as várias perspectivas teóricas em um modelo único que explicitamente 

incorpora fenômenos hierárquicos, cognitivos, de auto-organização e de aprendizado. 

Reunião em um único sistema, o processo de planejamento estratégico tradicional e o 

processo de construção contínua de estratégia, aqui conceituado de forma ordenada. 

Sistematizar os elementos de uma infraestrutura organizacional necessária para dar apoio 

à construção contínua de estratégia. 
Fonte: Mariotto, (2003). 
 

 Outra característica distinta da estratégia emergente é aquela ressaltada por Bower 

(1970), que a torna ainda mais relevante em ambientes dinâmicos, regidos pela 

complexidade e pela incerteza, pois, permite maior participação do nível gerencial mais 

baixo na formulação estratégica. Assim, as estratégias resultam de iniciativas vindas de 

níveis mais baixos da hierarquia, que devem, porém, ser induzidas ou estimuladas pela alta 

administração. 

 

 

3.2 O planejamento por cenários 

 

 Essa técnica de planejamento é particularmente útil para a elaboração estratégica em 

ambientes marcados por alto grau de incerteza e complexidade, como o que se vive nas 

telecomunicações nas últimas três décadas, em relação às várias questões sociais, 

regulatórias, políticas e econômicas globais. O planejamento por cenários pode ser usado em 

duas vertentes, a primeira utiliza os cenários para a análise de um segmento da economia 



60 
 
como um todo e a segunda busca analisá-los a partir da ótica de uma empresa para 

posicioná-la estrategicamente nos possíveis, múltiplos e incertos futuros.  

 Um ponto enfatizado por muitos dos autores que se dedicaram ao tema do 

Planejamento por Cenários (SCHWARTZ, 1995; GODET, 2000; HEIJDEN, 2009) é que 

este não pode ser entendido como predição do futuro. Estes autores concordam que tanto o 

crescente ritmo das inovações tecnológicas quanto às inumeráveis variáveis macro e 

microeconômicas, mercadológicas, sociais e culturais influenciam o mundo de uma forma 

extremamente complexa para que se permitam predições acuradas sobre como os negócios 

se comportarão no médio e longo prazos, a despeito da utilização de modelos quantitativos e 

métodos probabilísticos sofisticados. 

 Reforçando a ideia original de Wack (1985) de que cenários exigem capacidades 

qualitativas dos planejadores em sua concepção, em particular, àquelas oriundas do mundo 

das percepções, porém, esse autor ressalta ainda que elas devam ser aliadas a outras 

capacidades originadas nos fatos, que são, tipicamente, captados e compilados através do 

processamento de informações quantitativas, Heijden (2009, p. 51) afirma que “cenários não 

são vistos como quase previsões, mas como dispositivos de percepção. Uma linha alta/baixa 

(como o comportamento de vendas passadas) não aumenta a percepção, assim como não 

adiciona novos conceito à estrutura mental de previsão”, por outro lado, cenários podem ser 

“tratados, fundamentalmente, como elaboração de hipóteses plausíveis e coerentes sobre 

eventos futuros, explorando as trajetórias mais prováveis para as variáveis-chave, via uso de 

informações passadas, presentes e futuras” (PEREIRA & SENA, 2010). Assim, as diversas 

técnicas teriam como objetivo central articular hipóteses sobre eventos futuros, através de 

uma metodologia posta em prática para levantar o contexto em que estes eventos poderão 

ocorrer.   

 De um modo sintético, pode-se visualizar no quadro 5 o que são e o que não são 

cenários, reforçando o conceito introduzido por Godet e Roubelat (1996) de que o futuro é 

incerto e múltiplo: 

 

 
Quadro 5: Síntese de Cenários 

CENÁRIOS SÃO CENÁRIOS NÃO SÃO 
Descrições de futuros alternativos plausíveis. Previsões

Diferentes visões de futuro significantes e 

estruturadas. 
Variações em torno de uma situação de base.

Movimentos da dinâmica que envolve o futuro. “Tiros certeiros” ou “pontos finais”. 
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Visões do futuro focadas para tomadas

de decisão. 
Visões generalizadas de futuros desejados. 

Resultado de “insights” e percepções de

Especialistas.  
Produtos de “futuristas” externos. 

Fonte: Adaptado de Ralston e Wilson, (2006). 
 

Ralston e Wilson (2006) consideram também que o pensamento do planejamento 

baseado em cenários tem vantagens adicionais para lidar com as incertezas do futuro. Deste 

modo, segundo eles, pode-se afirmar que cenários possuem essas vantagens, vide quadro 6: 
Quadro 6: Vantagens do planejamento por cenários para lidar com as incertezas do futuro. 

Vantagens do pensamento baseado em cenários

São um modo prático para integrar as volumosas quantidades de informações, com as quais os 

tomadores de decisão em uma organização se deparam diariamente. Informações estas que 

comumente são incompletas e contraditórias 

Movem os gestores para um melhor entendimento da mecânica das mudanças.

São ferramentas que permitem aos tomadores de decisão analisarem várias trajetórias distintas, que 

podem criar indicadores importantes para fornecer pistas sobre a hora e a natureza dos momentos-

chaves das mudanças 
Ampliam os horizontes, pois, eles sugerem novas possibilidades para iniciativas, que de outro modo 

(sem o estudo de análise de cenários), poderiam ser perdidas, por não terem sido pensadas a 

respeito. 
Reduzem a vulnerabilidade em relação às potenciais surpresas, pois, eles forçam os tomadores de 

decisão a antever uma grande variedade dos possíveis futuros e a analisar as consequências para a 

organização 
Forçam a criação de uma grande quantidade de opções estratégicas, capazes de cobrir uma 

considerável gama de situações potenciais. 
Permitem a criação de planos de contingência e uma forma de responder rapidamente ao novo, além 

de facilitar a simulação, no presente, de situações inéditas, com as quais a organização poderá se 

confrontar no futuro. 
São elementos importantes de monitoração contínua e ferramenta de ajustes de estratégias 

organizacionais, em função das mudanças diversas do ambiente, sejam, elas competitivas, sociais, 

econômicas, políticas, legais, culturais, tecnológicas ou demográficas. 
Possuem o mérito da transparência. O raciocínio subjacente e os conhecimentos que os cenários 
fornecem estão prontamente disponíveis para que os gestores possam usá-los de modo que todos os 
envolvidos na organização, com acesso autorizado, também tenham às mesmas informações 
simultaneamente. 
 
Fonte: Adaptado de Ralston e Wilson, 2006 
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3.2.1 A preocupação das organizações com o futuro em ambientes incertos  

 

 Para Marcial e Grumbach (2008), as empresas têm se preocupado, de modo 

crescente, com o futuro que lhes aguarda, pois, deixaram uma situação de certa estabilidade, 

que incluía mercados locais, concorrentes conhecidos, fornecedores tradicionais, clientes 

satisfeitos com os mesmos produtos e serviços, com pouca ou nenhuma inovação, e com 

menos acessos às informações e pouco conhecimento sobre alternativas ou substituições 

potenciais aos seus hábitos de consumo ou de compras. Esta condição valia tanto para 

empresas fornecedoras de outras empresas (conhecidas como B2B – Business to Business) 

como para aquelas que vendiam para os consumidores finais (conhecidas como B2C – 

Business to Consumer), visto que estes demandam poucas mudanças ou inovações, o baixo 

de nível de requerimento se propagava por toda a cadeia de suprimentos, esta realidade de 

mercado prevaleceu até cerca de duas décadas atrás. A situação atual é muito diferente deste 

quadro, tornou-se instável e abrange complexas redes de negócios, que não só superam o 

âmbito local, como também ultrapassam frequentemente as fronteiras nacionais. O modelo 

das cinco forças (PORTER, 2004) poderia ser uma forma útil para o entendimento e a 

análise deste quadro, que aborda concorrentes, fornecedores, clientes, produtos substitutos e 

novos entrantes em determinado mercado. 

 Entretanto, torna-se necessária a lembrança das fragilidades do modelo de Porter em 

relação às permanentes instabilidades dos mercados em que as empresas atuam e as 

constantes mudanças no ambiente tecnológico, macroeconômico, mercadológico e social. 

Muitas vezes, não é fácil distinguir qual seria o posicionamento adequado em frente a estas 

mudanças bruscas e, devido a sua grande inércia posicional, as empresas sofreriam de 

“cegueira” em função dos problemas decorrentes de um posicionamento fragilizado por não 

levar em consideração as possíveis mudanças de ambiente. 

 Deste modo, segundo Silva, Spers e Wright (2012), o planejador deve considerar a 

possibilidade de ocorrência dos diferentes cenários e desenvolver uma estratégia robusta, ou 

seja, uma estratégia capaz de funcionar em diferentes cenários, conforme a figura 8: 
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Figura 8: Visão esquemática da relação entre cenários e estratégia robusta 

 
Fonte: Silva, Spers e Wright (2012) 

 

 Portanto, as empresas têm de planejar cenários múltiplos para um futuro, no qual os 

aprendizados, vivências e conhecimentos do passado não ajudarão muito os tomadores de 

decisão na escolha dos melhores caminhos para a organização atingir os resultados 

desejados, tampouco, uma administração baseada somente em ferramentas e técnicas 

quantitativas, representantes de uma racionalidade que imperou com certo sucesso até 

recentemente. Para se obter o êxito pretendido por todos os stakeholders, diante destes 

futuros múltiplos e incertos (GODET; ROUBELAT, 1996), novas formas de pensar e 

refletir, que requeiram dos gestores outros componentes, tais como, percepções, emoções, 

subjetividade e insights, denominados de “voláteis” por Ruas (2004), serão necessárias. 

 
 
 

3.2.2 O planejamento por cenários e o paradigma processual  
 
 
 Mintzberg (1987) adota uma perspectiva distinta de Porter ao cunhar o conceito de 

estratégia emergente, em que a estratégia deveria ser vista como um processo fluido e 

moldável às situações enfrentadas, sendo ineficiente tentar prever o futuro por meio de um 

planejamento altamente estruturado e burocrático. Assim, a escola evolucionista incorporaria 

o ceticismo de muitos gestores sobre os resultados do planejamento estratégico: não haveria 

uma “grande estratégia” capaz de resolver todos os problemas, tal como previa a escola 

racional. Desta forma, o planejamento estratégico, concebido como um processo 
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cuidadosamente elaborado, com dados quantitativos, e probabilidades de ocorrência de cada 

cenário seria insuficiente ou até inútil. Em consonância com a visão estratégica de 

Mintzberg, autores como Godet (2000), Schwartz (2000) e Van der Heijden (2009) 

entendem a busca de uma ação efetiva de planejamento, mas, suas ideias diferem 

radicalmente da visão racionalista do planejamento estratégico, pois “ela não nos faz 

explorar maneiras conceitualmente diferentes pelas quais um futuro poderá vir a ser” 

(HEIJDEN, 2009, p. 45). Indo adiante, este autor considera os cenários, como visto 

anteriormente, “um conjunto de futuros estruturalmente diferentes, concebidos através de um 

processo de pensamento causal e não probabilístico, refletindo interpretações diferentes dos 

fenômenos que regem a estrutura subjacente ao ambiente dos negócios.” Assim nasce o 

planejamento por cenários, agora entendido como um processo gradual e refinado 

interativamente de criação coletiva, dentro do processo de conversação estratégica. 

 Sempre que ocorrerem eventos importantes, os planejadores de cenários buscarão 

descobrir padrões e estruturas subjacentes a fim de compreenderem a situação, baseados na 

suposição de que estes não acontecem ao acaso, mas, encontram-se relacionados a causas 

que provocam efeitos, os quais conduzem a outros novos eventos. Schnaars e Topol (1987) 

entendem a utilização de cenários no planejamento estratégico como a combinação de três 

características básicas: narrativas fluidas, múltiplas projeções e progressão de eventos. 

Schwartz (1995) afirma que cenários não são predições, porém um esforço consciente de se 

descrever situações futuras possíveis, dentro de um contexto em que alguns fatores são 

assumidos como nitidamente influenciadores para gerar as diversas situações futuras (os 

“cenários”). Heijden (2009), por sua vez, afirma que, por meio do método processual de 

planejamento por cenários, busca-se evitar os problemas do posicionamento estratégico 

através do paradigma racionalista.  

  

3.2.3 A razão da escolha de cenários como exemplo do uso das qualidades na moderna 

administração em ambientes de incerteza e complexidade 

 

 Para colaborar com a escolha de cenários como uma técnica que valoriza as 

qualidades, segue-se as ideias de Pierre Wack (1985), para quem os cenários devem ter uma 

perspectiva iluminadora, o insight. Na opinião do referido autor, estes lidam com dois 

mundos: o mundo dos fatos e o das percepções. Desse modo, o propósito do planejamento 

por cenários (scenarios planning) é reunir e transformar uma informação de significado 

estratégico em percepções novas, num processo desprovido de linearidade e trivialidade, em 
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visível contraste com o metódico e altamente formalizado planejamento estratégico 

desenvolvido até os anos 70 e 80. A exploração dos cenários sempre se daria por intermédio 

de um conhecimento profundo das forças por trás de cada negócio e, portanto, serviria mais 

para descartar desenvolvimentos “impossíveis” do que para prever o futuro (ou seja, teria um 

caráter mais restritivo do que afirmativo). 

 Assim, com o uso de percepções, feelings e insights, que compõem a abordagem 

qualitativa, os planejadores de cenários devem buscar descobrir padrões e estruturas 

subjacentes para entender a situação, alicerçados na suposição de que estes não acontecem 

ao acaso, conforme mencionado anteriormente, inclusive tendo em vista as causas e os 

efeitos delas provenientes. A estrutura de iceberg descrita por Van der Heijden (2009) seria 

uma analogia interessante – e, mais uma vez, comprova-se a utilidade das analogias – neste 

processo de entendimento, conforme a figura 9. 

 
Figura 9. Iceberg da percepção 

 
Fonte: Heijden (2009). 

 
 

 Segundo Van der Heijden (2009), haveria na interpretação de um evento uma parte 

visível tal qual em um iceberg, onde se verificam tendências e padrões imediatos que 

implicaram a ocorrência deste. Entretanto, as causas subjacentes, em um nível mais profundo 

da estrutura, são de fato o determinante para a ocorrência do evento. Portanto, a estrutura do 

processo de entendimento se baseia em uma percepção de causalidade, a qual de acordo com 

Einhorn e Hogarth (1982) assumiria as seguintes formas: 

 

1. Ordem temporal, eventos organizados em uma linha do tempo. 

2. Covariância, diferentes variáveis que seguem padrões semelhantes. 
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3. Proximidade espacial / temporal, onde ou quando algo sempre segue alguma coisa. 

4. Similaridade em forma ou padrão. 

 

 Morgan (2007, p. 367) esclarece que “os administradores têm que ir abaixo da 

superfície e entender o que está acontecendo num nível mais profundo. Em vez de serem 

banidos pelas últimas teorias e tendências, precisam ser capazes de desenvolver e assumir 

sua própria posição”. Com efeito, o administrador deveria desenvolver uma capacidade de 

visão analítica, sistêmica e aprofundada, além das fronteiras da sua empresa e até do 

segmento ou mercado no qual ela atua, para entender o que, de fato, está acontecendo no 

ambiente externo para enxergar as efetivas e reais causas estruturais geradoras de padrões e 

tendências, que, por sua vez, influenciarão decisivamente o negócio da organização, e não 

ficar restrito a ver somente os eventos da linha da superfície. Muitas vezes, os modelos 

quantitativos, que incluem as pesquisas de mercados e os relatórios numéricos, servem 

apenas para mostrar a ponta do iceberg para o tomador de decisão, incrementando 

sobremaneira a chance de uma escolha estratégica ineficaz. 

 

3.3 Analogia e metáfora esportiva: os subsídios da multidisciplinaridade para a 

aprendizagem organizacional, com abordagem qualitativa  

 

 Em complemento ao planejamento por cenários, estabelece-se aqui uma analogia e 

metáfora da valorização das abordagens qualitativas na moderna administração em 

ambientes de incerteza e complexidade, com outra atividade humana, também geradora de 

competição, como no mundo dos negócios. No entanto, geralmente, tal atividade desperta 

mais o lado emocional, lúdico e passional e, por isso, em tese, possui mais características 

qualitativas, onde a possibilidade de previsão torna-se por isso mesmo limitada, assim como 

nos planejamentos por cenários e, na qual a componente quantitativa não se impõe absoluta. 

Porém, até nesse mundo, haverá diferenciação entre áreas, ou melhor, entre as modalidades. 

Trata-se do esporte. Portanto, para esta análise da ascensão do quantitativo e do racional 

sobre o qualitativo e emocional, ou o que se poderia chamar de um desvio ou um erro de 

caminho, que a moderna administração tem percorrido ao, de algum modo, negligenciar os 

aspectos subjetivos de uma organização, opta-se por uma analogia de um elemento ligado a 

um mundo transcendente ao seu: o esportivo. 
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 Serão usadas duas modalidades esportivas adequadas por corroborarem plenamente 

com a analogia da abordagem quantitativa versus a qualitativa, respectivamente, o voleibol e 

o futebol. Quanto à segunda modalidade, evidencia-se o brasileiro, o qual historicamente 

maximiza suas características qualitativas, como expressão do futebol-arte. Esta analogia 

esportiva pode ser largamente compreendida por intermédio do texto de Gil (1994), ao 

constatar uma afinidade entre o indivíduo típico brasileiro com o estilo de futebol jogado no 

país, fundamenta sua conclusão em um texto histórico de Gilberto Freyre:  

 

Acaba de se definir de maneira inconfundível um estilo brasileiro de 
futebol, e esse estilo é uma expressão a mais do nosso mulatismo ágil em 
assimilar, dominar, amolecer em dança, curvas ou em músicas, as técnicas 
europeias ou norte-americanas mais angulosas para o nosso gosto: sejam 
elas de jogo ou de arquitetura. Porque é um mulatismo o nosso – 
psicologicamente, ser brasileiro é ser mulato – inimigo do formalismo 
apolíneo sendo dionisíaco a seu jeito – o grande feito mulato. (FREYRE, 
1945, p. 432, vo1. 1) 

 
 Estas características psicologias peculiares do jogador brasileiro de futebol, descritas 

por Freyre como “jeito mulato”, são os diferenciais competitivos dos nossos futebolistas. 

Lopes ratifica esta premissa, a partir do seguinte trecho extraído: 

 
Em que ele pode melhor aparecer e caracterizar-se através da criação de 
jogadas, talvez a caracterização desse estilo torne-se mais visível tal qual 
ele se incorporou no jogo mais “lento” e “cerebral” do meio campo Didi: 
não somente ele é o inventor do chute a gol denominado “folha seca”, mas 
também a sua postura corporal ereta, seus dribles de corpo sutis e seus 
passes e lançamentos a longa distância “de curva”, que resultam em um 
estilo de jogo do menor esforço aparente, do uso da inteligência e da 
astúcia mais que da força. (LOPES, 1994, p. 76). 

 
 São essas as causas elencadas com o intuito de definir o sucesso do futebol no Brasil, 

diferenciando-o de outros estilos, sobretudo, os dos países europeus, cuja valorização do 

planejamento tático e uma forte rigidez na sua execução, tornando estes menos 

improvisadores e, portanto, menos subjetivos e com emoções potencialmente reduzidas. 

Embora, convenha-se aqui, o futebol é intrínseca e universalmente um esporte subjetivo, 

qualitativo e menos racional, ainda que algumas táticas infrutíferas tentassem fazer deste 

jogo algo mais exato, matemático.  

 Gil (1994) também complementa que o futebol no Brasil se desenvolveu como uma 

alternativa ao remo, que desfrutava de um sucesso notável no país no final do século XIX e 

início do século XX, por ser democrático, visto que permitia às pessoas de diferentes tipos 

físicos ou mesmo provenientes de distintos níveis de poder aquisitivo praticá-lo. Assim, ao 

usarmos metaforicamente as características intrínsecas do futebol brasileiro, que remetem a 
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um modelo mais qualitativo, heterogêneo e multidisciplinar, poder-se-ia fazer algum tipo de 

associação do futebol mais esquematizado ou quantificável, praticado em alguns momentos, 

em alguns países europeus, à tendência da administração moderna em ser mais racional e 

objetiva, inclusive, quando, a situação exige que os gestores sejam mais subjetivos e 

qualitativos, potencializando suas percepções e feelings em suas tomadas de decisão? Mas, 

estas táticas que tentaram impor ao futebol uma predisposição à quantificação tornaram-se 

improdutivas, isto indicia a essência qualitativa desta modalidade esportiva. 

 A fim de complementar estas ideias, para que seja possível associar fortemente o 

futebol com as características qualitativas e emocionais, que compõem este quadro 

analógico, com as modernas organizações, Toledo esclarece: 

 
A incerteza quanto ao desfecho de uma partida de futebol justifica-se 
basicamente em virtude da complexidade configuracional do futebol, que 
se apresenta em função das possibilidades variadíssimas da ação dos 
jogadores no espaço do campo. Complexidade passível de ser decodificada 
dentro de um certo conhecimento sistematizado, dada à constatação de 
padronizações recorrentes [...]. Mas é preciso salientar que este discurso 
não conseguiu desvencilhar-se dos imponderáveis e, ao mesmo tempo em 
que se analisam as possibilidades lógicas do enlace de uma partida, é 
imperativo resguardar-se de suas idiossincrasias, aparentemente avessas a 
essa argumentação tecnicista e, mais do que isso, à própria manutenção de 
uma única percepção e sensibilidade emanada do enquadramento esportivo. 
(TOLEDO, 2000, p. 38). 

 
 Além disso, poderíamos traçar um paralelo ao futebolista que usa sua habilidade e 

sua capacidade de improviso para romper esquemas táticos prévia e rigorosamente 

estabelecidos, treinados e parametrizados, ou ainda, os estudos e as pesquisas avançados 

acerca da prática do futebol serviriam de exemplo para que a administração moderna 

refletisse sobre os seus modelos quantitativos, que valorizam contundentemente o racional e 

o objetivo? Pois, eles poderiam corroborar com a hipótese de que, nas últimas décadas, 

mesmo os países ou escolas de futebol que adotam formas de jogo eminentemente objetivas 

e padronizadas têm revisto seus estilos com a finalidade de incluir outros aspectos lúdicos e 

subjetivos e, por consequência, o possível aumento da paixão que desperta maior interesse 

do público por esta modalidade esportiva, como, por exemplo, na Inglaterra. Esse país tem 

trocado o estilo histórico monocromático de cruzamentos de bolas áreas na grande área, para 

que seus atacantes altos e fortes com excelente capacidade de impulsão valham-se desses 

atributos físicos quantificáveis para marcarem gols (originário de goals que significa, em 

inglês, objetivos ou metas). Ironicamente corresponde a idênticos termos utilizados para se 

estabelecer parâmetros e indicadores numéricos nas modernas organizações. 
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 Evidentemente tais mudanças ocorreram devido à globalização e à integração 

econômica, tecnológica e cultural, pois, os principais campeonatos e ligas, não só na Europa 

como também na Ásia e nas Américas do Norte e do Sul contam hoje com jogadores 

provenientes de vários lugares do mundo, o que acarreta uma mescla e diversidade de estilos, 

tal qual deveria ser a administração que usufrui de conhecimento multidisciplinar acadêmico, 

como descrito por Bennis e O’Toole (2005).  

 Foer (2005) mostra essas duas características presentes nesta modalidade, outrora 

conhecida como o esporte bretão, ao descrever a participação de jogadores nigerianos, os 

quais o autor denomina de “futebolistas brasileiros” da África, em função de características 

comuns como a engenhosidade, indisciplina e elegância com a bola, em times da Ucrânia, 

onde estava presente a miscelânea de estilos de jogos e culturas esportivas. Refere-se ainda 

ao pouco sucesso conseguido através das tentativas de aplicação de técnicas científicas 

matemáticas ao desenvolvimento pleno do jogo. Este autor continua sua análise do futebol 

ucraniano por meio do trabalho desenvolvido pelo treinador Valeri Lobanovsky, que dirigiu 

o Dínamo de Kiev e, posteriormente, a seleção nacional daquele país. Lobanovsky 

introduziu uma metodologia de treinamento baseada no marxismo científico, pois, ele 

acreditava que o jogo poderia ser dominado através de supostos princípios matemáticos. Em 

virtude disso, criou um sistema numérico correspondente aos principais fundamentos do 

esporte, tais como: passes, chutes ou roubadas de bola. Este sistema quantitativo privilegia 

um estilo vigoroso e frenético, realça a defesa em detrimento do ataque, já que, segundo o 

critério racional de Lobanovsky, fornece mais pontos à eficiência defensiva. Foer (2005) vai 

além, ele busca as raízes históricas da orientação deste estilo de jogo no antigo regime 

político soviético, no sentido de que ambos inibem a iniciativa individual.  

 Esta inibição à criatividade essencial do futebol no sistema numérico aplicado de 

Lobanovsky pode ser entendida pelo simples fato de não haver em sua avaliação de pontos, 

numérica, portanto, quantitativa, nada que mensure a ousadia ou iniciativa individual, como 

um passe vertical para um gol imprevisível ou um drible desconcertante, que abala 

psicologicamente o adversário, eventos relativamente comuns no futebol brasileiro. O 

sistema de Lobanovsky proporcionaria, sem dúvida, pontuação maior para jogadores 

voluntariosos do que para os criativos. Não é exatamente isto o que ocorre em grande parte 

das organizações modernas? Analogamente, são os atuais gerentes aplicando alguns sistemas 

de avaliação racional e quantitativo, incapazes de captar tudo o que realmente importa. 
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 Foer (2005) expande sua análise comparando o papel dos treinadores ucranianos, 

cujo modelo de Lobanovsky retrata o paradigma a ser seguido, ao do antigo Partido 

Comunista, que impunha as formações e as estratégias centrais e uma cultura padrão e 

autoritária para administração que, neste caso particular, é a pública, mas cujas ações dos 

gestores, em essência, não diferem muito daquelas praticadas nas organizações privadas. 

Mais uma vez, consegue-se deste modo identificar, nesta analogia esportiva, pontos de 

intersecção com a realidade das organizações modernas. 

 Realizada esta análise do futebol para efeito desta analogia esportiva com o campo 

das organizações, parte-se para a segunda modalidade: o voleibol, que será considerado o 

portador de componentes mais objetivas e quantitativas, embora preserve por sua natureza 

esportiva, algumas características emocionais. O voleibol é de certo modo estatístico e 

mecanizado, com jogadas calculadas, intensamente repetidas, um esporte com um grau 

prognosticável que seduz os analistas quantitativos. Não há “zebras”, ou seja, a 

imprevisibilidade de um time mais fraco tornar-se o vencedor é quase nula; o time mais 

cotado estatisticamente sempre ganha, excluem-se, evidentemente, os resultados construídos 

fora das regras e dos princípios morais estabelecidos do jogo, o que de certa forma 

equivaleria nas organizações às ações destituídas de intenções baseadas na ética, na missão e 

visão da empresa e da legislação vigente, como o caso mencionado por Chanlat referente à 

Enron, ou ainda situações de rigoroso equilíbrio físico, técnico e tático entre as duas equipes. 

Aqui o termo mais forte pode ser detalhadamente quantificado, parametrizado, como a altura 

dos jogadores, a impulsão do salto, a velocidade que os jogadores sobem à rede, a força com 

que batem na bola ou número de bloqueios sincronizados, o que, ironicamente, lembra um 

pouco o sistema numérico de Lobanovsky.  

 Cabe, então, perguntar se esta é a razão de seu menor êxito em atrair mais torcedores 

já que desperta menos paixões do que o futebol, embora, em ocasiões especiais, como nas 

Olimpíadas, haja um crescimento do interesse do público visto que, como anteriormente 

mencionado, o voleibol, por ser uma modalidade esportiva, possui uma natureza lúdica e 

competitiva e provoca algum tipo de emoção. A previsibilidade e as características 

quantificáveis do voleibol podem ser entendidas pela sua racionalidade de como obter o 

sucesso; o vencedor tem de alcançar três sets antes de seu adversário, seja pelo placar de três 

a zero, três a um ou três a dois. Cada set ou meta previamente quantificada tem de ser 

vencido. Quando se alcançam vinte e cinco pontos, surge uma pequena condicionante 

quantitativa, para que não haja dúvidas subjetivas em relação à superioridade do vencedor ou 
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para que não exista a possibilidade do imprevisível ocorrer, a diferença final em cada set 

deve ser sempre maior ou igual a dois. 

 Assim como destacado por Gil (1994), fundamentado na obra histórica de Freyre, o 

futebol é essencialmente democrático para com seus praticantes, tanto em relação ao biotipo 

quanto ao poder aquisitivo. Tal democracia não encontra um espaço pleno no voleibol, pois, 

se as condições financeiras não representarem um sério obstáculo à sua prática, o mesmo não 

se pode dizer quanto às características físicas dos seus jogadores, esta modalidade, na 

prática, tornou-se uma terra de gigantes, até em torneios amadores. 

 Como proposto inicialmente por este trabalho, os detalhes da mecânica de nenhuma 

das duas modalidades não serão contemplados, porém, para dar argumentos convincentes à 

escolha do voleibol como um esporte que pode ilustrar, para efeito desta analogia, as 

características predominantemente quantitativas, utiliza-se o estudo de Cox (1974) da análise 

sistemática de ações do voleibol. Nessa análise, o autor desenvolveu um escala numérica que 

varia de 0 (erro) a 4 (acerto completo) para as principais ações de jogo e que busca 

identificar se a qualidade dessas ações tinha relação com o resultado obtido. Em 

complemento, a fim de reforçar a ideia de que o voleibol é intrinsecamente portador de 

características associadas ao quantitativo, usa-se o trabalho elaborado por Espa, Ferrer e 

Sundvisq (2000), que propõe o estudo tático do voleibol, com uma nomenclatura 

denominando de complexos (K) as sequências de ações, descritas no quadro 7: 

 
Quadro 7: Estudo de ações táticas individuais no Voleibol 

Estudo Quantitativo do Voleibol 
Complexo Descrição 

KI Ações que visam à obtenção de um ponto quando o adversário tem a 
posse do saque (Recepção, Levantamento e Ataque) 

KII Ações que visam obter o ponto e preservar a posse do saque (Saque, 
Bloqueio e Defesa) 

KIII Quando a equipe se vê obrigada a defender e a contra-atacar, 
situação que guarda peculiaridades, pois, pode acontecer 
imediatamente após KI ou KII 

Fonte: Espa, Ferrer e Sundvisq (2000) 
 

Gouveia (2004) destaca que, no voleibol, as linhas de raciocínio facilitam uma análise 

quantitativa na medida em que procuram organizar a sequência em que acontecem as ações 

de jogo. Ainda para acrescentar o motivo de a escolha ter recaído no voleibol como 

ilustrativo para abordagem quantitativa nesta analogia esportiva, ressalta-se mais um 

exemplo, a análise específica de um fundamento ou ação do jogo, o levantamento de bola. 

Este foi traduzido para elementos quantitativos, conforme Katsikadelli (1995), que faz uma 
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codificação em quatro categorias dos tipos de bolas que são levantadas: as bolas para os 

jogadores de fundo de quadra e as de primeiro, segundo e terceiro tempo na rede. Subdivide 

também a análise em bolas levantadas com e sem execução de salto, verificando que a 

execução de um salto no levantamento exige uma maior velocidade aos ataques. 

Evidentemente deve-se levar em conta que o voleibol não é exclusivamente quantitativo, 

pois, esta modalidade contém elementos qualitativos, raciocínio inverso aplica-se ao futebol, 

a distinção entre eles para efeito de análise neste trabalho se dá porque se consideram as 

características predominantes. 

 Desse modo, evidenciam-se elementos para que se fundamente esta analogia 

esportiva, que contrapõe um esporte mais emocional, pouco racional e difícil de quantificar 

ou de ser previsível, o futebol, com o outro com características opostas, o voleibol, que 

assim como o primeiro é atualmente muito difundido no Brasil, com a moderna 

administração. Convém lembrar que, apesar de não ser o escopo deste trabalho, há a 

possibilidade do uso de outras áreas do conhecimento humano como objeto de analogia para 

a melhor compreensão dos estudos das modernas organizações, considerando-se o objetivo 

da reflexão entre as abordagens qualitativa e quantitativa, como o trabalho de Eisner (2008) 

no campo da educação, no qual defende que nem tudo que importa pode ser quantificado e, 

por extensão, nem tudo que pode ser mensurado é importante.  

 A analogia esportiva também pode contribuir colateralmente para o desenvolvimento 

da administração moderna em outras frentes, por exemplo, quando utilizamos o conceito de 

Weineck (1999) ao afirmar que: 

 
Uma única modalidade não pode sozinha desenvolver todas as capacidades 
coordenativas. Somente diversas modalidades esportivas garantem um 
desenvolvimento básico geral das capacidades coordenativas. Por esta 
razão deve-se adotar na infância uma formação poliesportiva, para que 
corresponda a estas expectativas. (WEINECK, 1999, p. 554). 
 

Esta afirmação pode ser comparada às ideias de Bennis e O’Toole (2005), que 

paralelamente argumentam que a administração se forma a partir de subsídios de várias 

disciplinas acadêmicas. Portanto, aproveitando-se desta analogia esportiva, pode-se 

considerar que o aprendizado necessário à formação plena do gestor pode ser abstraído da do 

esportista, que enquanto este deve se valer de uma formação poliesportiva, o primeiro deve 

ter uma base multidisciplinar. Tal aprendizado na administração, que contemple uma 

formação mais qualitativa do gerente, pode ser comparado à estrutura da relação de uma 

modalidade esportiva em questão com outras atividades esportivas de Hagedorn (apud 

Bojikian, 2002) ilustrada na figura 10: 
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Figura 10: Relação de uma modalidade esportiva com outras atividades esportivas 
 

 
Fonte: Bojikian (2002) 
 

As características predominantemente quantitativas do voleibol podem ser ressaltadas 

também pelo trabalho de observação de Butzen (2008) que, por intermédio de indicadores 

estatísticos de monitoramento de desempenho de atletas e das suas equipes, busca utilizar o 

voleibol como objeto de pesquisa cujo objetivo é o data mining que, conforme sua definição, 

são os sistemas de apoio à decisão, normalmente adotados por empresas no processo de 

tomada de decisão, além de serem usados em equipes de voleibol com a finalidade de gerar 

melhores resultados.  

 A relevância dos métodos quantitativos no voleibol, que permite estabelecer o 

paralelo com a tendência da administração moderna de valorizar os indicadores 

quantitativos, se dá pelo papel fundamental do scout nesta modalidade esportiva, que é 

empregado para capturar e processar uma expressiva quantidade de informações estatísticas 

de desempenho individual e coletivo da própria equipe e do adversário e posteriormente 

filtrá-los e adequá-los às necessidades do treinador por meio do data mining. Dessa forma, 

monitora desempenhos de atletas nos fundamentos, como saque, defesa, ataque, bloqueio, 
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recepção. Com isso, é possível auxiliar na tomada de decisão, na elaboração de planos 

técnicos e táticos do saque, levantamento, cortada e como evitar os tipos de jogadas do 

adversário, conforme Bernardinho (2006) e ilustrado pelo exemplo da tabela 1: 
 
Tabela 1: Análise estatística dos fundamentos de voleibol 

 
Fonte: Bernardinho, 2006. 
 

A analogia e metáfora dos métodos quantitativos do voleibol, representados pelo scout 

e data mining, repercute no mundo das organizações com os seguintes paralelos: equipe e 

empresa, adversário e concorrência, treinador e gerente, monitoração e gestão de pessoas ou 

gestão de processos, desempenho e resultados, fundamentos dos jogadores e treinamento dos 

funcionários, plano técnico e plano operacional; ou com o uso de termos comuns aos dois 

mundos: tomada de decisão ou planos táticos. 

 

3.4 Outros modelos de gestão estratégica que valorizam as qualidades 

 

Além desses dois exemplos anteriores, do planejamento por cenários e da metáfora 

esportiva, há muitos outros modelos de gestão que poderiam ser usados como referenciais da 

importância da abordagem qualitativa para a moderna administração. Um deles refere-se ao 

Management By Groping Along (MBGA), conceito desenvolvido inicialmente por Behn 

(1988) para a administração pública, mas, sem dúvida, adaptável à iniciativa privada, aliás, a 

própria adaptação trata-se de um dos componentes do Groping Along. Nessa teoria, o autor 

utiliza-se também de uma metáfora com a finalidade de ilustrar suas ideias, nas quais, o 

gestor público ou privado deve “tatear” os possíveis caminhos a serem trilhados pela 

organização ao invés de se estabelecer a priori um planejamento estratégico de longo prazo. 

Enquanto o outro é o Management By Wandering Around (MBWA), o qual não só 

recomenda uma proximidade entre as pessoas que, direta ou indiretamente, fazem parte da 
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administração, como também exorta que o administrador passeie mais pela organização e, 

desse modo, mantenha contatos mais informais. 

 

3.4.1 Management By Groping Along (MBGA) 

 

Na imagem criada por Behn (1988), metaforicamente, um determinado líder deseja 

que seu grupo alcance o cume de uma montanha, um grande objetivo estratégico, o qual 

pode ser considerado similar aos objetivos estratégicos de uma organização, como, por 

exemplo, a projeção de participação de mercado (market-share) almejado por uma empresa 

em seu mercado. Entretanto, esse líder não conhece o caminho a ser percorrido, nem tem 

como contratar um guia para lhe mostrar a melhor rota, ou seja, como chegar, mas, ele está 

ciente de onde quer alcançar. Os possíveis caminhos são obscuros, mas, o líder (metáfora do 

gestor) não é cego, sabe como usar um compasso e uma bússola, mas, ninguém lhe provê o 

mapa da região, por isso, ele estabelece como estratégia usar também sua percepção, 

experiências anteriores e astúcia, que contribuem na formação de seu repertório para “tatear” 

os possíveis caminhos para a subida. Desse modo, sabiamente, o líder não escalaria toda a 

montanha de uma vez, mas estabeleceria metas intermediárias, conhecidas como pequenas 

vitórias (small win),3 para alcançar pequenos platôs com boas vistas na encosta do monte. 

Esse modo de escalada por groping along permite conforme o quadro 8: 

 
Quadro 8: Benefícios do MBGA 

Management By Groping Along (MBGA)

Mantém-se mais próximo do seu objetivo final (topo da montanha).

Alcance das metas intermediárias desenvolve as capacidades necessárias para o alcance do 

objetivo final. 
O líder e a equipe aprendem juntos, ou seja, groping along representa uma forma interessante de 

aprendizado para a organização. 
O alcance das metas intermediárias (chegada ao platô), por si só, já acarreta uma realização que 

merece ser comemorada pela equipe. 
Fonte: Adaptado de BENH, 1988. 
 
 

Além disso, se o trecho intermediário não for o adequado, visto do platô, o líder e a 

equipe podem retornar ao estágio anterior e escolher um novo caminho até outro platô, a 

                                                 
3 Behn (1988, p. 646) utiliza o conceito de strategy of small wins de Karl E. Weick (1984) para associar o 
alcance dos objetivos intermediários à escalada ao cume da montanha. 
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perda de tempo, energia e recursos consumidos não será tão grande, em consonância com o 

funcionamento proposto pelo groping along. Uma recomendação útil para os gerentes 

praticarem o MBGA é “tatear” de modo inteligente, entender os objetivos e projetar (porém, 

sem a sistematização formal do planejamento estratégico) como farão o groping along. É 

preciso agir, mas o MBGA não pode significar ter somente um viés para ação, e sim agir 

com inteligência, percepção, determinação para refazer os trechos errantes, capacidade de 

análise e bom senso.  

 A partir de uma metáfora bélica, Peters e Waterman (2004) sugerem a prática 

continuada da afirmação: “mirar, fogo, pronto” com um revólver, ao invés de tentar um 

grande tiro de canhão. O gerente por conhecer o seu alvo, faz um primeiro disparo para 

refinar sua linha de tiro e, em seguida, está pronto para uma nova ação, mais acurada. Para 

melhorar essa acuidade, ele pode trocar a mira da arma, comprar um novo revólver, mudar 

de posição de tiro, entre outros, ou seja, fazer o groping along, Esse conselho sobre um 

modelo de gestão estratégica poderia ter sido especialmente útil ao ex-presidente Fernando 

Collor ao usar um único tiro, logo no início de seu governo, para matar o tigre da inflação. 

Em poucas semanas após a posse, ele disparou sem conhecer bem, ou melhor, sem “tatear” a 

estrutura da organização do governo federal e do mercado e, por isso, o tigre não morreu! 

 O MBGA, deste modo, opõe-se ao tradicional planejamento estratégico, sistemático e 

que empresta conceitos matemáticos oriundos das ciências exatas, de uma programação 

dinâmica (DENARDO, 1982), pois, não trabalha “olhando para trás”, esquematizando onde 

a organização quer estar no futuro (normalmente, uma previsão não de curto prazo, o que 

tornaria sua previsibilidade muito pequena) e onde ela está agora, que é o pilar de 

sustentação do modelo de planejamento estratégico racionalista vigente, o qual não se utiliza, 

por exemplo, do planejamento de cenários. Ao contrário, no groping along, assim como no 

planejamento por cenários, não há um caminho ótimo do paradigma racionalista, o qual pode 

ser determinado por planejadores estratégicos em conjunto com os gestores, tomadores de 

decisão ou administradores, devido a isso, a relevância das capacidades desses atores 

organizacionais, que envolvam as qualidades e incluam uma visão social, para que viabilize 

a organização praticar de fato o MBGA.  

 

3.4.2 Management By Wandering Around (MBWA) 

 

 A tradução literal deste modelo de gestão talvez não soe adequada, assim o 

Management By Wandering Around (MBWA) seria algo como gerenciamento “vagando ao 
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redor” ou “passeando”, mas, a ideia dos autores Peters e Waterman (2004), surgida em seu 

trabalho original da década de 80, foi elaborada a partir das suas experiências na HP 

(Hewlett-Packard),4 A finalidade era suscitar os gerentes a dedicarem uma parte considerável 

do seu tempo para ficarem mais próximos das pessoas que, direta ou indiretamente, fazem 

parte da administração, opondo-se diagonalmente àqueles administradores que se isolam em 

suas salas. Peters e Waterman (2004) sugerem ao administrador caminhar pela organização, 

mantendo uma comunicação informal com funcionários, diretoria, clientes e fornecedores, 

isto seria efetivamente, na visão destes autores, a chave do sucesso da organização.  

 Apesar da aparência nada científica, por não ser racionalista como as pesquisas 

desenvolvidas por Mintzberg, que quantificava, estatisticamente, a distribuição média 

temporal das atividades diária do gestor nas empresas bem-sucedidas, algo como 15 minutos 

na estação de trabalho ou 68 minutos em reuniões e, assim por diante, para sustentar suas 

ideias. Todavia, tendo em vista as diferentes linguagens, tanto o MBWA como os trabalhos 

de Mintzberg são similares, conforme elucidado por Behn (1988): “O trabalho de 

gerenciamento não desenvolve planejadores reflexivos; ao contrário, gera manipuladores de 

informação adaptativos que preferem um ambiente de estímulo-resposta” (MINTZBERG, 

1973); enquanto que Peters e Waterman, já na década de 80, afirmavam que os gestores das 

empresas de sucesso tinham um “viés para a ação” (PETERS; WATERMAN, 2004). 

 O conceito do MBWA também é importante pelo seu valor prescritivo, além do 

descritivo, anteriormente analisado, pois, serve como indicador de caminhos possíveis aos 

gerentes acerca do procedimento para se obter sucesso, tal como, passar algum tempo com 

clientes, fornecedores e empregados a fim de descobrir o modo como pensam, os problemas 

enfrentados, bem como as ideias e visões deles, quer dizer, deve-se conseguir informações 

direta e pessoalmente, o máximo possível, de todo o pessoal (stakeholders) afetado pelas 

suas decisões, além de apontar o que não se deve fazer, como, por exemplo, o fato dos 

gerentes não passarem todo o seu tempo atrás de suas mesas ou em reuniões com superiores 

ou funcionários diretos (BEHN, 1988, p. 650). 

 Porém, como alerta Behn (1988), o MBWA como prescrição não pode ser tomado 

literalmente, pois, a definição, nos dicionários de língua inglesa, de wander é to move or go 

about aimlessly, algo equivalente a “mover-se ou ir à esmo”. Contudo, deve-se considerar 

que o seu valor prescritivo está sustentado na recomendação para que o gerente conheça bem 

                                                 
4 Peters e Waterman entrevistaram o presidente da HP à época, John Young. Esse trabalho resultou no livro 
intitulado In Search of Excellence (1982), cuja edição de 2004 utilizou-se aqui. Esta pesquisa destacou o estilo 
de gestão informal e descentralizado a partir de comunicações simples e amistosas entre as pessoas, a qual foi 
originada pelos seus fundadores da companhia, Bill Hewlett e Dave Packard. 
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seus contatos e o modo como estes pensam e agem, “indo ou movendo-se até eles”. Peters e 

Waterman (2004) reforçam ainda que Management By Wander Around significa “prestar 

atenção nas pessoas, ouvindo-as, elogiando-as. Isto sugere que as pessoas são mais 

importantes que os números”. Ou seja, o MBWA também valoriza as questões que 

transcendem a racionalidade numérica, pois, busca resultados que são obtidos ultrapassando 

as informações puramente quantitativas, embora, estas sejam essenciais na moderna 

administração, não são suficientes ou capazes de lidar completamente com esta perspectiva 

das pessoas. 

 

4. UM ESTUDO DE CASO SETORIAL DE TELECOMUNICAÇÕES 

 

 Este estudo de caso procura não só mostrar a aplicação do planejamento por cenários 

(HEIJDEN, 2009) com uma abordagem que valoriza as qualidades, como também utilizar o 

paradigma processual que, como exposto, tem elementos tanto da escola racionalista, quanto 

da evolucionária, visando colaborar com a ideia central deste trabalho em relação à 

importância do balanceamento e da transcendência das abordagens quantitativa e qualitativa 

na moderna administração. O objetivo primordial consiste em exemplificar a aplicação dessa 

ferramenta sob o prisma da estratégia para analisar se a predominância dos enfoques e das 

abordagens quantitativos na moderna administração é suficiente para dar conta das questões 

estratégicas em ambientes de incerteza e complexidade. Além disso, inclui uma hipotética 

pertinência das abordagens qualitativas na construção das estratégias organizacionais na 

moderna administração. Cabe frisar, no entanto, que não é parte de seu escopo um estudo 

técnico-comercial aprofundado desse segmento de atividade, cujas rápidas mudanças 

tecnológicas retrata uma das suas principais características. Crê-se que, se assim fosse feito, 

com enfoque na situação tecnológica e de negócios do momento, correr-se-ia o risco da 

possibilidade de não atingir os objetos estratégicos principais desse trabalho e torná-lo 

rapidamente obsoleto, ao menos nesse capítulo. 

 Acrescente-se ainda que, de modo secundário, procura-se apresentar que os 

administradores podem se valer de conhecimentos de outras áreas, a escolha aqui recaiu no 

esporte, e do uso das metáforas e analogias como forma de aprendizagem. Também, o estudo 

de caso tem como finalidade mostrar que há outros modelos de estratégia, que valorizam as 

qualidades e podem ser aplicadas pelos cargos decisórios, em complemento aos tradicionais 

modelos racionalistas.  
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4.1 O contexto histórico e a relevância do setor de telecomunicações no Brasil  

 

 O setor de serviços de telecomunicações tem sofrido expressivas transformações nas 

últimas duas décadas no mundo inteiro. No Brasil, um marco neste sentido deu-se com a 

privatização das empresas que compunham o antigo Sistema Telebras (empresas estaduais e 

uma empresa de longa distância – Embratel), processo desenhado no primeiro mandato do 

Governo Fernando Henrique Cardoso e que culminou com os leilões das empresas estatais 

em 1998. Até aquele ano em questão, o país vivia um atraso tecnológico em relação aos 

países de ponta no setor e, sobretudo, tornara-se incapaz de atender a uma demanda 

reprimida e crescente. Estas empresas não dispunham também de canais de relacionamento 

comercial e de atendimento apropriados com os clientes e com a sociedade em geral, visto 

que a concorrência era quase inexistente, apesar de serem consideradas de um modo geral, 

para àqueles clientes que conseguiam atender, boas prestadoras de serviços e excelentes 

lugares para se trabalharem, tanto que milhares de candidatos disputavam as vagas 

oferecidas por meio de concursos públicos, além disto, havia investimentos no treinamento 

desta força de trabalho. 

 Ainda naquela época, em 1998, o governo estimulou a concorrência no setor, a qual 

pode ser percebida, inicialmente, apenas nos serviços móveis, visto que as barreiras de 

entrada para o ingresso no setor de serviços fixos eram altas, principalmente no que tange 

aos investimentos necessários e ao tempo para a implantação. Em face desse novo quadro 

concorrencial, as empresas procuraram formas de atender a demanda reprimida que 

constavam de metas estabelecidas pelo governo no processo de privatização e, 

especialmente, de gerar maiores receitas oriundas, sobretudo, de clientes corporativos e de 

pessoas físicas de média e alta renda, sedentas de inovações encontradas até então apenas no 

exterior. 

 A fim de possuir a capilaridade necessária ao atendimento da demanda reprimida, 

desde aquela existente nas grandes metrópoles até a dos mais distantes rincões, as empresas 

optaram, no processo de segmentação, por uma mudança estratégica no modelo de gestão e 

pela contratação de Canais Indiretos de Vendas e pela terceirização do atendimento, que 

contratou mão-de-obra com qualificação muito diferente daquela que as operadoras de 

serviços de telecomunicações dispunham em seus quadros. Por isso, este modelo gerou um 

acentuado declínio de qualidade refletida até hoje em insatisfação por parte dos clientes 

consumidores e corporativos. 



80 
 

 

 Ao mesmo tempo em que este processo se desenvolvia, ocorreu uma grande 

consolidação do setor, basicamente, em quatro grandes grupos [Telmex (Claro, Net e 

Embratel), Telefônica (Vivo), TIM e OI]. Nesse cenário, é possível inferir que a privatização 

do mercado de telefonia e o estímulo à concorrência levaram as empresas a adotarem três 

grandes estratégias, para atender ao novo modelo concorrencial, conforme quadro 9: 

 
Quadro 9: Estratégias das operadoras de serviços de telecomunicações 

Estratégias das operadoras de serviços de telecomunicações 
Segmentação do atendimento aos clientes através da criação de unidades de negócio nas empresas 

(Business Unit). 

Terceirização dos serviços de atendimento ao cliente.

Consolidação do setor em grandes players por meio de fusões e aquisições.

 
Fonte: Autor 

 

Ainda assim, vê-se que a mudança neste setor é contínua no mundo inteiro, sendo um 

tópico altamente estudado em virtude do grande interesse econômico e social envolvido. O 

setor segue as teorias de Schumpeter (1934) da “destruição criativa” onde o desenvolvimento 

econômico é acionado pela inovação. As estratégias em telecomunicações têm um processo 

dinâmico devido ao fato de novas tecnologias substituírem as antigas, mudança inevitável. 

Convém ressaltar que o contexto histórico explica a importância do estudo de estratégia em 

telecomunicações no Brasil, desde a opção do governo brasileiro em privatizar, em 1998, o 

sistema estatal da Telebras e de estimular uma tentativa de geração de concorrência que tem 

se caracterizado por dinamismo de mercado com as seguintes características, entre outras: 

competição (GUIMARÃES, 2005), formação de alianças estratégicas (SAMPAIO, 2007) e 

regulação de uma agência nacional, a Anatel (PASSOS, 2008), até a consolidação do setor 

em quatro grandes grupos, o que, de certo modo, pode conduzir a uma situação oligopolista, 

a qual guardaria certas semelhanças com o passado monopolista pré-privatização. 

 Por outro lado, a relevância do setor de telecomunicações no Brasil pode ser 

destacada através dos números da publicação relacionados ao desempenho do setor, 

conforme Telebrasil (2012), conforme o quadro 10: 
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Quadro 10: Dimensão do setor de telecomunicações no Brasil 

TIPO DO SERVIÇO DE  

TELECOMUNICAÇÕES 

TOTAL DE 

USUÁRIOS EM MILHÕES 

(BRASIL) 

CRESCIMENTO 

EM RELAÇÃO 2010 

EM % (BRASIL) 

Telefônico Fixo Comutado 43,0 2,3 

Comunicações Móveis (Celulares) 242,2 19,4 

TV por Assinatura 12,7 30,5 

Fixo à Internet Banda Larga. 16,7 21,0 

Móvel Especializado (trunking) 4,1 23,9 

Fonte: O Desempenho do Setor de Telecomunicações no Brasil Séries Temporais 2011 - Telebrasil  
Nota: Publicação autorizada pela Telebrasil. 

 

 Para esse estudo de caso, as informações mais relevantes do setor de 

telecomunicações são as relativas ao serviço de comunicações móveis, em especial, aqueles 

que apontam para a transmissão de dados em banda larga de terceira geração (3G). Estes 

incluem acessos à internet móvel, mensagens de texto (SMS) e o uso para conexão às redes 

corporativas e serviços empresariais, exceto aqueles de telemetria (M2M), pois, a Anatel 

classifica como banda larga móvel a soma dos acessos da tecnologia 3G, tecnicamente 

chamado pela WCDMA, com os terminais de dados de banda larga. Assim, o Brasil tinha, 

em janeiro de 2013, um total de 66,2 milhões de acessos via banda larga móvel, composto 

por 52,5 milhões de aparelhos de terceira geração (WCDMA) e 6,8 milhões de terminais 

banda larga, os chamados modems, os acessos de dados banda larga móvel representam 

25,2% dos celulares do Brasil. Até esse momento, janeiro de 2013, a empresa Claro é a líder 

em participação de mercado (market-share) de acessos via aparelhos de terceira geração 3G 

(WCDMA) e a Vivo no que se refere ao volume de terminais de dados de banda larga 

(TELECO (d), 2013). 

 

4.2 O planejamento por cenários e a definição de um segmento e de um serviço, 

inserido no setor de telecomunicações 

 

 Escolheu-se, assim, a análise estratégica do setor das operadoras brasileiras de 

serviços móveis de telecomunicações em relação aos diferentes cenários, que podem surgir 

em função da decisão do modelo de implantação da rede de quarta geração (4G). Essa nova 

rede proporciona acesso até dez vezes mais rápido do que as atuais redes 3G e encerra um 

relevante marco na infraestrutura das empresas do setor de telecomunicações, afetando 
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decisivamente tanto no destino daquelas redes de tecnologia de terceira geração quanto nos 

das empresas do setor, que, apesar do alto investimento necessário para a sua implantação, 

poderá vir a ser uma forma de elas incrementarem as receitas oriundas da prestação de 

serviços móveis de comunicação de dados, que possuem maior rentabilidade do que aqueles 

tradicionais serviços de comunicação de voz. Pois, conforme um dos principais sites 

especializados no setor de telecomunicações no Brasil (TELECO, 2013) “O crescimento da 

receita de dados é a forma que as operadoras em todo o mundo encontraram para evitar a 

queda no ARPU (receita média mensal por usuário)”. 

 A tabela 2 mostra os resultados recentes das receitas oriundas da comunicação de 

dados de três das quatro principais empresas brasileiras do setor, visto que a Claro não 

divulga essas informações: 
 Tabela 2: Receita Líquida de Dados/Receita Líquida de Serviços 

PORCENTAGEM 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 4T12 

Vivo 22,5% 25,0% 25,7% 26,2% 26,8% 27,2% 27,8% - 

TIM 13,8% 14,6% 15,7% 16,7% 18,1% 18,7% 19,6% 20,5% 

Oi 5,4% 8,8% 8,1% 9,8% N.D. N.D. N.D. N.D. 

 Fonte: TELECO c (2013).  
 

Entretanto, a Claro é justamente a pioneira na implantação dessa nova rede (TELECO, 

2013), mesmo que de forma ainda tímida, conforme figura 11: 
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Figura 11: Rede Inicial 4G da empresa Claro, no Brasil. 

 
Fonte: TELECO b (2013).  

 

 O crescimento e a qualidade da rede 4G nos próximos meses e anos atrairão, 

indubitavelmente, muita atenção não só do próprio setor de telecomunicações assim como de 

clientes, concorrentes, fornecedores de equipamento, consultores de mercado e do governo, 

tanto por parte da Anatel, quanto dos ministérios responsáveis pelo planejamento e pela 

economia, em função da sua importância para o país. 

  

4.2.1 A aplicação do planejamento por cenários para a implantação da rede de quarta 

geração (4G), no Brasil  

 

 Faz parte do planejamento estratégico das empresas brasileiras de serviços móveis de 

telecomunicações, em relação aos futuros cenários da rede 4G no Brasil, a preocupação com 

muitos aspectos simultâneos: os altos investimentos necessários para adquirir os 

equipamentos de 4G, as ações estratégicas da concorrência, o cumprimento do prazo 

estabelecido pelo governo para implementação (devido à Copa do Mundo de 2014), e a 

obediência às regulamentações e obrigatoriedades governamentais e da agência reguladora 

do setor – Anatel, além de efetuar a escolha estratégica dos parceiros fornecedores de 

tecnologia (TELECO, 2013) e prever a futura demanda no mercado nacional, pois, trata-se 
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de uma inovação tecnológica, comercial e de modelo da prestação de serviços que devido ao 

grande dinamismo global do setor de telecomunicação possui pouquíssimas referências na 

América Latina para servir de modelo às empresas daqui.  
  
Quadro 11: Fornecedores iniciais de Redes 4G, no Brasil 

Operadora Fornecedores 

Telefônica/Vivo Ericsson e Huawei 

Tim Ericsson, Huawei e Nokia-Siemens 

Claro Ericsson e Huawei 

Oi Alcatel Lucent, Ericsson e Nokia-Siemens 

Sunrise Huawei 
Fonte: TELECO a (2013) 
 
  
 Outra variável considerada pelas empresas do setor é o uso de tecnologias 

consagradas e de menor custo como paliativo temporal (cumprimento das metas da Anatel e 

amortização dos investimentos) ou geográfico (regiões, nas quais não se justifica do ponto de 

vista econômica a implantação do 4G). Tendo em vista isso, a principal opção seria a 

tecnologia Wi-Fi. 

 Levando-se em conta a alternativa estratégica do balanceamento da implantação da 

rede 4G no Brasil com a sobreposição de outra rede Wi-Fi, cujo investimento é menor e a 

tecnologia encontra-se totalmente dominada, as operadoras brasileiras de serviços móveis 

podem, em princípio, deparar-se com os seguintes cenários, conforme a figura 12: 



 
Figura 1
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 Cenário II: 

 

 A empresa prestadora de serviços móveis decide implantar rapidamente sua rede 4G, 

como estratégia de ser pioneira no mercado ou para atender outros motivos, como por 

exemplo, uma forte pressão regulatória do governo federal, porém, os fabricantes de 

dispositivos telefônicos compatíveis com essa tecnologia (smartphones) não conseguem 

colocar no mercado a quantidade de modelos e aparelhos suficientes, seja tanto por decisão 

estratégica deles, quanto por impossibilidade de fabricá-los a um preço compatível com as 

condições econômicas da maioria dos consumidores brasileiros.  

 Desse modo, a rede 4G fica subutilizada por um longo período e a empresa 

prestadora de serviços móveis demorará em ter o retorno do investimento planejado para 

essa implantação inovadora. Para a empresa significa o cenário mais desfavorável, pois, 

apesar dos investimentos altos terem sido feitos, não há garantia ou perspectiva de retorno. 

Some-se a isso o fato do segmento de telecomunicações ser também muito dinâmico e, sob o 

prisma da tecnologia, a rede poderá ficar defasada. Entretanto, a implantação da rede Wi-Fi, 

nesse cenário II, poderá ser menor, pois, não haverá concomitantemente uma pressão de 

demanda dos usuários. 

 

 Cenário III: 

 

 Independentemente das causas subjacentes geradoras dessa decisão, a empresa 

prestadora de serviços móveis resolve implantar rapidamente sua rede 4G. Simultaneamente, 

os fabricantes de dispositivos telefônicos compatíveis com essa tecnologia (smartphones) 

conseguem colocar no mercado uma quantidade de modelos e aparelhos a preços adequados, 

que gerará uma massa crítica do número de usuários do serviço. Tal qual o cenário II, a 

implantação da rede Wi-Fi de transbordo poderá aqui ser menor (embora sempre necessária), 

pois, mesmo se houver uma pressão intensa do lado da demanda, em função da grande 

quantidade dos usuários, pelo lado da oferta, a rede 4G está preparada para suportá-los. 

Assim o Wi-Fi servirá para evitar possíveis e localizadas saturação da rede 4G e  impedir 

uma potencial causa estrutural tecnológica, que poderia provocar uma tendência à 

insatisfação dos clientes e, por extensão, um evento de perda de imagem, credibilidade e, 

portanto, de receitas, assim como mostrado anteriormente no iceberg da percepção de 

Heijden (2009). 
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 Trata-se, sem dúvida, de um cenário desejado pela empresa de serviços móveis, 

porque embora haja a necessidade de vultosos e rápidos investimentos na implantação da 

rede 4G, ela poderá ter um satisfatório retorno financeiro, gerado pelo grande número de 

clientes, que naturalmente tem um maior ARPU. Essa situação ocorre quando há o 

amadurecimento do mercado ou em mercados de países desenvolvidos. 

 

 Cenário IV: 

 

 Em correspondência com o cenário I, a empresa decide não implantar em uma 

velocidade suficientemente rápida a sua rede 4G, entretanto, essa lentidão associada à 

pequena estrutura disponível acarretará uma pressão de demanda pelos serviços, pois, haverá 

uma massa crítica de clientes que terão seus aparelhos compatíveis devido ao fato dos 

fabricantes de dispositivos telefônicos conseguirem colocar no mercado uma quantidade de 

modelos e aparelhos a preços adequados ao consumidor brasileiro. Portanto, nesse cenário 

IV, haverá a necessidade de um maciço investimento também na rede Wi-Fi para suportar o 

grande transbordo de comunicação de dados 4G.  

 A demanda dos usuários, a perspectiva de se obter maiores ARPUs e uma eventual 

pressão regulatória não só proveniente da Anatel, mas de órgãos de proteção dos 

consumidores, poderá gerar uma força impulsionadora que agirá no sentido de fazer a 

empresa de serviços móveis acelerar a implantação de sua rede 4G. 

 

4.3 Potenciais aplicações da analogia e metáfora esportiva para a valorização das 

qualidades na moderna administração 

 

Em complemento, no desenvolvimento deste estudo de caso, no qual o enfoque 

principal se deu mediante à utilização do planejamento por cenários como exemplo da 

aplicação de uma estratégia emergente, pode-se também, como elemento metodológico 

válido, usar-se uma analogia e metáfora esportiva com a moderna administração para 

exemplificar, com uma diferente e inovadora abordagem em relação aos modelos usuais e 

tradicionais do ensino na grande área de administração, a potencial pertinência da 

valorização das abordagens qualitativas na moderna administração em ambientes de 

incerteza e complexidade. 
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Quadro 12: Relação entre o conhecimento do esporte com o conhecimento da administração 

Domínio de conhecimento do esporte 
(está para) 

Domínio de conhecimento da administração 
moderna (assim como) 

Futebol  Modo de gerenciar com uma abordagem 
predominantemente qualitativa.  

Voleibol  Modo de gerenciar com uma abordagem 
predominantemente quantitativa.  

Fonte: Autor. 
 

 De todo o modo, a metáfora e a analogia podem ter os mesmos efeitos para a 

aprendizagem na moderna administração e servirem como elementos para a valorização das 

abordagens qualitativas na moderna administração em ambientes de incerteza e 

complexidade, embora, haja as diferenças conceituais entre elas, até mesmo sutis, conforme 

apresentado nos procedimentos metodológicos.  

 Aqui, a combinação da metáfora entre o esporte e a organização, mostrada nas 

figuras 3 e 13, com os conceitos da equivalência da analogia do quadro 12, gera uma nova 

situação mais completa da realidade, que representa com detalhamento e complexidade 

como se dá efetivamente o pensamento dessa linha de pesquisa sobre a abordagem 

qualitativa e a abordagem quantitativa na moderna administração, a qual abrange estratégia e 

estudos organizacionais. Pois, não é possível afirmar, mesmo que de modo figurado, que o 

futebol seja exclusivamente qualitativo, e do mesmo modo que o voleibol possa ser 

exclusivamente quantitativo. Considera-se, portanto, que o primeiro, por suas características 

intrínsecas, seja predominantemente qualitativo (embora contenha minoritariamente 

elementos quantitativos), enquanto o segundo, quantitativo (embora contenha 

minoritariamente elementos qualitativos). A figura 14 procura representar esta situação de 

maior complexidade na realidade organizacional: 



 
Figura 14

Fonte: A
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meio-campista marcador são a produção e a logística ou ainda as tarefas operosas, e o 

goleador poderia representar os departamentos de marketing ou comercial. 

 Do mesmo modo, o administrador pode se valer do voleibol quando o objetivo for 

um treinamento exaustivo de jogadas repetitivamente ensaiadas, onde a composição do time 

requeira perfis de jogadores, metáfora para funcionários ou áreas da organização, mais 

próximos ou parecidos entre si, como em departamentos altamente especializados dentro da 

organização, tais como, áreas técnicas e de operação.  

 

4.4 Integrando-se as estratégias emergentes do MBGA e o MBWA ao planejamento por 

cenários e ao conhecimento oriundo de outras áreas de atividades humanas 

 

 O MBGA pode ser particularmente interessante como estratégia nas organizações 

modernas, inseridas em ambientes de incerteza e complexidade, como aquelas do setor de 

telecomunicações, pois, permite uma flexibilidade da correção de rumos, sem grandes perdas 

ou transtornos, pois, a caminhada para o metafórico cume é constituída por etapas, com o 

estabelecimento de metas intermediárias, e quando se desconhece o caminho a ser 

percorrido, obscuro e ocultado por nuvens, pois, quase tudo é inovador e com poucas 

referências de benchmarket, para o tomador de decisão, mesmo em nível mundial, como é o 

caso específico da implantação da rede de telecomunicações móveis de quarta geração (4G).  

 Assim, tatear os próximos passos significa a busca pelo próximo platô na escalada da 

montanha para que possa construir um caminho com várias etapas, ou seja, uma estratégia 

emergente da organização, pois, esta não é dada previamente através da resposta ótima do 

paradigma racionalista. Essa construção, tendo em vista a implantação estratégica de uma 

rede de quarta geração, deverá seguir, conforme Mintzberg e Waters (1985), “um padrão em 

uma sucessão de ações”, para que a organização perceba que há um modelo mental ou um 

mapa, elaborado por cenários, a ser seguido, mesmo que este não seja o melhor ou o mais 

exato tal como o agrupamento húngaro conseguiu se salvar da nevasca nos montes dos Alpes 

usando um mapa dos Pirineus (WEICK, 1995). 

 No que tange à estratégia emergente do MBWA, ela é útil para este estudo de caso, 

no sentido de descrever que os administradores devem estar mais próximos das pessoas que, 

direta ou indiretamente, fazem parte da administração, caminhar pela organização e ter 

contato com os demais stakeholders, manter uma comunicação informal com funcionários, 

diretoria, clientes e fornecedores, assim, como o treinador da equipe de futebol deveria 

acompanhar proximamente o que acontece com seus jogadores, comissão técnica e diretoria, 
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além de assistir às partidas de outros times e campeonatos e até mesmo de outras 

modalidades esportivas, como uma forma de aprendizagem, em especial para as etapas de 

observação e reflexão, e para a formação de conceitos, do loop de Kolb. Isso decorre do fato 

do MBWA considerar que se deve prestar atenção nas pessoas, ouvindo-as, elogiando-as, 

refletindo com elas, pois demonstra que são de fato consideradas mais importantes do que os 

números. 

 Portanto, o tomador de decisão na implantação de uma rede de quarta geração (4G) 

poderá utilizar concomitantemente, além das tradicionais ferramentas do paradigma 

racionalista, outras que lhe aumentarão a chances de sucesso e a possibilidade de 

diferenciação da concorrência, que é o uso das estratégias emergentes, do paradigma 

processualista, baseando-se em cenários, os quais devem seguir um padrão de caminho, com 

a valorização das abordagens qualitativas, como a incorporação de conhecimento 

provenientes de outras áreas, aqui o exemplo escolhido foi a esportiva, além da abertura aos 

níveis mais baixos da organização para uma maior participação na formação da estratégia, 

pois, daí pode ocorrer resultados positivos, mesmo que sejam para uma etapa intermediária 

(small win), visto que o conceito de estratégia torna-se algo mais operacional 

(MINTZBERG, 1978), emerge de uma integração e de conversações estratégicas. 

 Entretanto, caberá a esse tomador de decisão induzir, incentivar e reconhecer as small 

wins, como resultado de iniciativas vindas de níveis mais baixos da hierarquia, os quais ele 

conhecerá bem e confiará por ter seguido as orientações do MBWA. Essa indução, 

reconhecimento e incentivo pode ser através da organização formal de um time para esse 

projeto de implantação da rede de quarta geração (4G), criando-se um sistema de 

recompensas utilizado para gerentes (BOWER, 1970). Por isso, as conquistas das small wins 

precisam ser comemoradas, pois, por si só já são consideradas uma vitória da equipe, embora 

não signifiquem a conquista do campeonato, e reconhecidas, através de prêmios materiais, 

como um equipamento eletrônico, ou imateriais, tais como: uma viagem, bônus financeiros, 

celebração em um almoço, o reconhecimento público pela empresa da vitória da equipe ou a 

organização de um encontro fora do ambiente da empresa, até para a disputa de uma 

atividade esportiva,  usada nesta pesquisa para fins metafóricos e analógicos. 

Contudo, se a etapa intermediária não for a mais adequada ou não alcançar os 

objetivos previstos, o tomador de decisão poderá recuar para a etapa anterior e escolher um 

novo caminho com a ajuda da equipe (inclusão dos níveis hierárquicos subalternos) até outro 

platô, em um novo processo de tatear e, dessa maneira, a perda de tempo, energia e recursos 

não será tão significativa. Além disso, o Management By Groping Along permitirá o 
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surgimento na equipe de capacidades necessárias para o alcance do topo da montanha, pois, 

todos aprenderiam juntos, o líder e os liderados. 

 Uma imagem, neste estudo de caso, que pode ser evocada pelo tomador de decisão 

para integrar algumas abordagens qualitativas na moderna administração em ambientes de 

incerteza e complexidade, entre elas o MBGA e o MBWA com o processo de conversação 

estratégica e o uso da analogia e metáfora esportiva, é o momento de aquecimento dos 

jogadores no campo, minutos antes do início da partida, após receberem o planejamento 

tático do treinador, conversam em duplas ou trios trocando experiências de partidas e 

situações anteriores, reflexionando como melhor utilizá-las para aplicarem no jogo que está 

prestes a começar, integrando-se ao plano tático (teoria e conceito). Durante essa 

conversação, analisam-se os erros e os acertos cometidos pelo time nos últimos jogos e como 

podem ser, respectivamente, minimizados e potencializados, em função das características 

do time adversário atual; estabelecem-se pequenas estratégias operacionais, que podem ser 

mudadas no intervalo ou no transcorrer do jogo, em virtude dos novos obstáculos que podem 

vir a surgir, como a expulsão de um jogador, chuva, alteração tática do adversário etc. 

 As metas intermediárias (small wins) devem ser comemoradas como vitórias em 

jogos importantes que somadas trarão o campeonato para o time (organização) e, mesmo 

quando houver eventuais derrotas, desde que não seja em jogos decisivos, elas devem servir 

de aprendizagem pelo loop de Kolb e base conceitual para as novas conversações 

estratégicas, usadas como correção de caminhos estratégicos e táticos, como a mudança do 

estilo de jogo, alteração de alguns jogadores na equipe titular, troca de diretoria ou comissão 

técnica, mudança de local dos jogos, indo, metaforicamente, para outros campos mais 

favoráveis, afinal é mais fácil jogar contra o Juventus na Rua Javari ou encarar o Barcelona 

no Camp Nou?5 

 O planejamento por cenários pode servir ao gestor para que ele tenha mapas mentais 

e alternativas de possíveis múltiplos futuros. Através do planejamento tático e técnico, assim 

como no paradigma racionalista, mas, em especial de feelings, percepções, insights busca o 

caminho para o objetivo final, porém sempre em etapas, comemorando com a equipe o 

alcance das metas intermediárias ou as pequenas vitórias (small wins). 

 

                                                 
5 Rua Javari é o nome popularmente conhecido do Estádio Conde Rodolfo Crespi, que pertence ao Clube 
Atlético Juventus, tradicional clube de futebol da cidade de São Paulo que, em 2013, disputou a segunda 
divisão estadual, a série A2. Camp Nou é o nome do estádio, em catalão Campo Novo, do time do Futebol 
Clube Barcelona, considerado um dos melhores do mundo. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A administração moderna tem valorizado, em especial, a gestão pelo uso de 

ferramentas e técnicas preponderantemente quantitativas, típicas do paradigma racionalista, 

não pode ser entendida como suficiente, pois, é incapaz de capturar todos os aspectos 

envolvidos nas diferentes áreas e funções de uma organização moderna, a qual, independente 

de seu tamanho, encontra-se inserida em um ambiente de incertezas e complexidades, 

competitivo e de comércio global, e é formada pelos seus recursos humanos: clientes, 

parceiros, fornecedores e demais stakeholders, com diferentes características, que lembram 

mais a formação democrática e rica de perfis humanos de um time de futebol, do que a 

escalação de uma equipe de voleibol que, caracteriza-se logo no primeiro contato visual, pela 

seleção de jogadores através de um indicador quantitativo: a estatura, medida em metros.  

 Por outro lado, entende-se que os indicadores numéricos são fundamentais na 

moderna administração, entretanto, apesar de metodologicamente bem construídos, não 

conseguem ser suficientes para que os gestores tomem suas decisões estratégicas, que 

poderão causar impacto interna e externamente à organização, afetar todos os stakeholders, 

metaforicamente, aqui nessa pesquisa, comparados a jogadores, e definir o rumo a ser 

seguido nos variados, complexos e turbulentos cenários econômicos, sociais e tecnológicos 

que, cada vez mais, apresentam difícil previsibilidade.  

 O entendimento de outras atividades, como o esporte, ou até de outros campos do 

conhecimento humano, como, por exemplo, a educação ou a literatura, as quais são repletas 

de características que englobam as chamadas competências voláteis, pode proporcionar uma 

contribuição significativa por intermédio do uso da analogia e da metáfora para os estudos e 

as pesquisas da administração das modernas organizações. De modo crescente e irreversível, 

estas se encontram incorporadas em um ambiente de negócios globais, com os mais 

diferentes jogadores, os stakeholders, participando deste jogo complexo, onde a 

multidisciplinaridade, a heterogeneidade e a importância das qualidades que, analogamente, 

são associadas mais comumente à prática do futebol do que a do voleibol, podem ser um 

interessante e necessário complemento aos indicadores numéricos do mundo quantitativo, 

predominante no atual modelo de gestão, baseado no paradigma racionalista.  

 Para complementar as considerações sobre essa parte do trabalho, que analisa o 

esporte como ponte de saber com a gestão organizacional, as palavras do ex-jogador de 
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futebol conhecido por Tostão,6 podem ser particularmente úteis, se consideradas sob o 

prisma da metáfora, à visão daqueles, que entendem que novas abordagens estratégicas do 

paradigma evolucionário e do paradigma processual podem ser agregadas àquelas 

tradicionalmente usuais da escola racionalista, ao afirmar que: 

 

Ter um grande conhecimento teórico sobre futebol é essencial para ser um 
bom técnico. Mas o melhor treinador não é o que sabe mais a teoria. É o 
que percebe os detalhes subjetivos, nebulosos e faz com que os jogadores 
executem com eficiência o que foi planejado. (TOSTÃO, 2012). 

 

Nesta passagem, em particular, a metáfora pode ser entendida como o técnico 

corresponderia aos administradores ou os tomadores de decisão, que se valem das suas 

capacidades qualitativas da percepção, enquanto os jogadores equivaleriam aos funcionários 

de uma moderna empresa.  

 Pode-se concluir que, em relação aos objetivos específicos, a moderna administração 

em ambientes de incerteza e complexidade, pode efetivamente aprender com outros campos 

de atividade humana, no sentido de construir novos conhecimentos sobre a gestão 

organizacional ou de se estabelecer novos olhares sob diferentes e inovadores prismas, no 

campo da administração, por intermédio do uso de metáfora e analogias, assim a utilização 

do esporte como elemento de comparação e de ponte entre saberes com a gestão estratégica 

empresarial revela-se inequivocadamente válida, pois, valoriza as abordagens qualitativas e a 

adoção de elementos pertencentes ao paradigma evolucionário e ao paradigma 

processualista.  

 Novas pesquisas relacionadas ao estabelecimento de pontes entre os saberes são 

imprescindíveis para desenvolvimento do tema e para desdobramento de suas ideias 

principais, entre elas, uma particularização para o caso do Brasil, onde uma possível análise 

comparativa das características do jogador de futebol brasileiro em relação específica ao 

modo de gerenciar do administrador daqui.  

Seria esse administrador, de alguma forma, portador potencial de idênticas 

características emocionais e subjetivas dos seus conterrâneos futebolistas? Haveria um 

paradigma brasileiro de gestão (NOGUEIRA, 2007), que poderia ser estudado através do 

prisma de nova metáfora e analogia esportiva, direta e exclusivamente relacionada com o 

futebol, tendo em vista um repertório comum, que poderia ser utilizado para a compreensão 

destes dois fenômenos sociais? 
                                                 
6 Tostão é o apelido de Eduardo Gonçalves de Andrade, um ex-futebolista de estilo clássico e visão de jogo, 
conhecido pela sua atuação na Copa do Mundo de 1970 e, atualmente, é analista dessa modalidade esportiva, 
com livro publicado sobre o tema. Também se formou em medicina, após o término de sua carreira de jogador. 
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 Em relação ao outro objetivo específico desse trabalho, foi possível também 

identificar a existência de inúmeros outros modelos de estratégias emergentes, que utilizam 

elementos transcendentes ao paradigma racionalista e seriam úteis à moderna administração 

em ambientes de incerteza. Foram descritos e aplicados, no estudo de caso, o MBGA e 

MBWA, os quais em conjunto com o planejamento por cenários e com o uso da metáfora e 

da analogia esportiva superam a questão de uma abordagem predominantemente racionalista.  

 O Management By Groping Along (MBGA) e o Management By Wandering Around 

(MBWA) consideram que a estratégia configura um processo e que não dispõe de uma 

resposta ótima, fundamento da escola racionalista. Portanto, neste trabalho, com a 

identificação, a descrição teórica e um exemplo prático de potencial aplicação desses 

modelos de gerenciamento na gestão de uma empresa de um setor altamente competitivo e 

globalizado, como o de telecomunicações, pode-se afirmar que, em relação ao objetivo 

específico de se identificar e descrever outros modelos ou imagens de gestão estratégica 

emergentes, ambos são efetivamente pertinentes e proveitosos para a valorização das 

abordagens qualitativas na moderna administração em ambientes de incerteza e 

complexidade. 

 Novos estudos poderão identificar inúmeros outros modelos, assim como, outras 

formas de estratégia nascerão pela interação entre prática e teoria, porém, para efeito do 

alcance dos objetivos propostos por esse trabalho, o MBGA e o MBWA são fortes 

argumentos para reforçarem a ideia de que a moderna administração precisa equilibrar o uso 

de estratégias cujo conteúdo elege uma abordagem quantitativa com aquelas que se utilizam 

da abordagem qualitativa. 

 Quanto ao objetivo da ilustração como um exemplo de uma técnica do planejamento 

estratégico, que se caracteriza por transcender a essas questões relativas ao tipo de 

abordagem na tomada de decisão organizacional, a ênfase principal do estudo de caso deu-se 

nesse sentido, de analisar um serviço inovador do setor de telecomunicações, a rede de 

serviços móveis de quarta geração, com a aplicação do planejamento por cenários. Essa parte 

do estudo de caso serve para exemplificar, que decisões estratégicas determinantes ao futuro 

da organização, inclusive em ambientes de incertezas e dinâmicos, podem ser baseadas em 

análises amplas, que utilizem uma visão sistêmica do tomador de decisão ou da equipe de 

análise de cenários. Essa visão necessariamente deve incorporar elementos de uma 

abordagem qualitativa àquelas tradicionais e predominantemente quantitativas.  
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 Assim, para que o modelo estratégico de gestão das empresas do segmento de 

telecomunicações, adotado a partir da privatização do sistema Telebras em 1998, funcione 

efetivamente, há a exigência de que seus gestores tenham a visão do futuro voltada para as 

tomadas de decisão e para os resultados de insights e percepções de especialistas. Isto 

implica, de certo modo, em função das grandes incertezas e complexidades oriundas desses 

plausíveis e múltiplos cenários em relação à nova rede de quarta geração de serviços móveis 

(4G), a necessidade de uma capacidade gerencial com características que incluam uma forte 

componente qualitativa que valorize os aspectos subjetivos, feelings e percepções e insights 

gestor.  

 Entretanto, será que na prática, estes tomadores de decisão são possuidores de fato 

dessas características? Este trabalho, que se utilizou desse serviço 4G para o estudo de caso 

sobre a valorização das abordagens qualitativas na moderna administração em ambientes de 

incerteza e complexidade, lança novas questões fundamentais, que deveriam ser estudadas 

em novas e necessárias pesquisas, com um recorte específico sobre o tema, com o 

correspondente aprofundamento dessa questão, pois, considera-se que de fato a pertinência 

das abordagens qualitativas nos rumos estratégicos da moderna administração em ambiente 

de incerteza e complexidade e que o paradigma racionalista não são suficientes para darem 

conta dessas questões estratégicas do setor de telecomunicações. 

 Pode-se afirmar, desse modo, que o paradigma processualista mostra-se como a 

melhor escolha do modelo estratégico nos tempos atuais de economia dinâmica e global, 

pois, equilibra as características das escolas racionalista e da evolucionária e permite 

efetivamente uma valorização das abordagens qualitativas na moderna administração em 

ambientes de incerteza e complexidade. 

 Finalmente, parece evidente que não se pode entender a moderna administração 

empregando-se somente uma abordagem, a do paradigma ou escola racionalista, que embora 

necessária, mostra-se insuficiente. Entretanto, ao se agregar abordagem qualitativa à 

quantitativa, pode-se também incorrer em um erro ou em uma insuficiência estratégica, se 

não for feita de modo transdisciplinar e plural. Se este avanço for possível, atividades que 

hoje não possuem uma visibilidade devidamente reconhecida nos mundos acadêmicos e 

organizacionais poderão, no futuro, contribuir para o desenvolvimento científico da área da 

administração, como, por exemplo, o futebol. Este por sua estrutura de jogo, integradora, 

qualitativa, democrática, plural, rica em figuras humanas distintas e por ser muito familiar e 

inteligível à cultura e à sociedade brasileiras, pode trazer novos caminhos para uma forma de 

administrar própria daqui, que supere os limites entre especialidades hierarquizadas e 
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fechadas e que estabeleça outros caminhos, que permitam combinar aspectos qualitativos e 

quantitativos, visto que nenhuma área do conhecimento pode ter a pretensão do alcance da 

verdade final e do saber definitivo (CARDOSO; SERRALVO, 2009). 

 Portanto, esses resultados também sugerem uma investigação adicional a ser 

realizada em estudos futuros acerca da valorização de abordagens qualitativas na moderna 

administração, para entender mais clara e especificamente como poderia ocorrer esse 

processo em ambientes de incerteza e complexidade, que permeiam todos os setores da 

economia e das sociedades atuais, mas em diferentes situações organizacionais, tais como: 

 

1. Quais áreas da organização seriam as mais afetadas pela valorização das qualidades 

ou ela seria igualmente afetada? 

  

2. Em relação aos estudos sobre liderança, quem seriam os líderes desse processo na 

organização e como especificamente se daria o seu modo de agir?  

 
3. Quais países são líderes na pesquisa e implantação de modelos gerenciais que 

valorizam as abordagens qualitativas na moderna administração em ambientes de 

incerteza e complexidade? 

 
4. Quais seriam as influências no processo de valorização das abordagens qualitativas 

na moderna administração em ambientes de incerteza e complexidade, em relação 

ao tamanho, origem e tipo da organização? O fato de ela ser pública ou privada 

causaria alguma diferença nesse processo? 

 

 É possível, com o auxílio dos três exemplos, o planejamento por cenários, a metáfora 

e a analogia esportiva, além das estratégias emergentes do MBWA e do MBGA, concluir 

pela pertinência das abordagens qualitativas nos rumos estratégicos da moderna 

administração em ambiente de incerteza e complexidade e, ao mesmo tempo, pode-se 

afirmar que essa pesquisa fornece uma resposta, apesar de não ser definitiva, que a 

predominância dos enfoques e das abordagens quantitativos na moderna administração é 

insuficiente para dar conta das questões estratégicas organizacionais, em ambientes de 

incerteza e complexidade. 

 Cabe lembrar, por fim, que os resultados aqui apresentados dizem respeito e se 

limitam a uma pesquisa sobre gestão estratégica, que teve essencialmente um viés teórico e 

analítico com o uso de dados secundários para ser desenvolvida e, também, por isso não 
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seguiu com o máximo rigor as orientações de Yin (2010), embora tenha sido o referencial 

principal para a elaboração dessa parte do trabalho, através de um estudo de caso que 

integrou três diferentes áreas de conhecimento. Entretanto, reconhece-se e sugere-se a 

realização de novos estudos com a inclusão de pesquisas de campo e de levantamento de 

dados primários, que, eventualmente, possam revelar outros aspectos e tendências da 

valorização das abordagens qualitativas na moderna administração em ambientes de 

incerteza e complexidade. 

 Assim como, esse trabalho sobre a valorização das abordagens qualitativas na 

moderna administração em ambientes de incerteza e complexidade, não significa de forma 

alguma a negação dos valores de uma abordagem quantitativa ou do paradigma racionalista. 
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