
 

ISSN 1679-723X FFBusiness – Fortaleza – Ano XIV – V. 14 – Nº 19 – Jul. a Dez. 2016 – Pág. 121 

ESTRATÉGIA BASEADA EM PRÁTICA EM UMA ONG DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL 
 
RESUMO 

O estudo apresenta uma reflexão sobre o papel da Estratégia Baseada em Prática (EBP) 

no estudo e verificação de ações e práticas em uma organização não governamental de 

assistência social. Foi utilizada uma pesquisa qualitativa de conteúdo explicativo, por meio 

de entrevista não estruturada, análise de documentos e diário de campo. O estudo 

evidenciou que a EBP acontece diante das adequações diárias da necessidade da 

organização por haver necessidades que precisam de resolução imediata, essas 

analogias se ampliam no sincronismo do ambiente macro e micro que interagem e 

consecutivamente esboçam o procedimento de modificação no manejo e posicionamento 

dos recursos no domínio da busca pelo equilíbrio financeiro e organizacional da 

instituição. Os resultados mostraram que as mudanças ocorridas no arranjo institucional 

fazem parte de seu processo de institucionalização, uma vez que a ONG é dinâmica e 

ainda se encontra em firmação, apesar de existirem parâmetros articulados 

anteriormente, eles passam por mudanças a fim de aperfeiçoar a performance dentro do 

setor onde está inserida. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

O termo terceiro setor passou a ser utilizado no Brasil mais precisamente na 

década de 1990 para denominar as organizações da sociedade civil sem fins lucrativos 

que atuam visando solucionar problemas de cunho social, atuando de forma aquém ao 

governo, fazendo o papel deste. Entretanto, a filantropia da qual se originou o terceiro 

setor teve seu aparecimento a partir do século XVI no Brasil. Isso se deu com o 

aparecimento das Santas Casas de Misericórdia e com isso a institucionalização do 

atendimento a pessoas carentes (LOURENÇO; DOS SANTOS, 2011). 

Pesquisar sobre terceiro setor pode ser uma busca em um campo de 

conhecimento bem jovem em nosso país. Em virtude disso, estudos, teorias e exemplos 

de administração para essas organizações ainda não foram desenvolvidos de forma 

exaustiva. Existe uma cadeia de denominações para apontar esse importante setor: 

organizações não governamentais, sociedade civil organizada, organizações sem fins 

lucrativos, entidades filantrópicas entre outras. 

Ademais, de acordo com a Associação Brasileira de ONG’s (ABONG), em 

2010, a pesquisa feita com as Fundações Privadas e Associações sem Fins Lucrativos, 

lançada em dezembro de 2012, entre 2006 e 2010 observou um crescimento de 8,8% das 

fundações privadas e associações sem fins lucrativos no Brasil, expansão 

significativamente menor do que a observada no período de 2002 a 2005 (22,6%), e de 

15,9% no pessoal assalariado, com aumento real de 6,2% nos salários médios mensais. 

Em números absolutos, o maior crescimento foi o das entidades religiosas, o que 

significou a criação de 11,2 mil entidades ou quase a metade (47,8%) do total das 23,4 mil 

criadas no período. 

A escolha deste tema para este estudo se justifica pelo fato de constituir um 

aspecto importante sobre os empreendimentos dessa natureza no Brasil e, ainda, pelo 

fato de os dados da pesquisa conterem informações e indicadores importantes quanto às 

particularidades desse tipo de iniciativa. A proposta de explorações desse tema foi no 

sentido de compreender as práticas adotadas por esses empreendimentos, evidenciando 

características específicas das estratégias utilizadas pela ONG, sobretudo como um 

instrumento de desenvolvimento social. 

Diante do exposto, esta pesquisa sustenta-se no seguinte questionamento: 

quais são as estratégias baseadas em prática utilizadas por uma ONG que atua na área 

de assistência social? Para responder à questão de pesquisa, foi traçado o seguinte 

objetivo geral: analisar a estratégia baseada em pratica (EBP) utilizada por uma ONG que 

atua na área de assistência social. Especificamente pretende-se: (i) descrever as 

particularidades e especificidades da EBP;(ii) analisar os desafios da EBP por meio de 

suas dimensões; e (iii) avaliar a gestão das práticas estratégicas. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

2.1 TERCEIRO SETOR 

O terceiro setor é parte de uma idealização histórica, o qual tem iniciativa 

nos séculos XVI e XVII com as entidades religiosas e obras assistenciais. Posteriormente, 

conclusões de cunho político começaram a articular a participação dessas entidades nas 

demais decisões da sociedade. O Estado buscou harmonizar a livre iniciativa com as 

liberdades individuais, ou seja, era papel do Estado fornecer serviços às pessoas e 

maneiras de integral sobrevivência. Após a Segunda Guerra Mundial, por consequência 

das mazelas sociais ocasionadas por este acontecimento histórico, houve oportunidades 

de objetivação dos ideais do terceiro setor e dos Sistemas de ideias grupais 

(LOURENÇO; DOS SANTOS, 2011). 

Segundo Oliveira (2005), os conceitos sobre terceiro setor aparecem com o 

objetivo de se fazer esclarecer o papel deste, que é o de combater grandes problemas 

sociais do mundo global, como a pobreza, a violência, a poluição, o analfabetismo, o 

racismo, o meio ambiente, os direitos humanos, a infância e o direito das mulheres. 

Muitas instituições surgem na busca de desenvolver ações em cada um desses 

segmentos que aparecem em defesa da sociedade civil organizada. 

Em meio aos atributos desta nova maneira de pensar, destaca-se a 

caracterização do que é público e privado, também o que é público estatal e o que é 

público não estatal. Permanece agudo o reconhecimento da conexão entre distintas 

instituições da sociedade com o intuito de reclamar e buscar condições de vida mais 

dignas em categorias igualitárias, reconhecendo que as problemáticas atuais devem ser 

sanadas e isso pode ser alcançado com o impulso de todos. Existe uma inquietação onde 

os gastos (públicos ou privados) concretizados na área social são mais maciços, observa-

se a crescente articulação do setor empresarial dando importância às iniciativas sociais, 

contribuindo com diversos projetos por meio de dedução fiscal, ou seja, responsabilidade 

empresarial (SILVA, 2001). 

Argumenta-se que essas instituições mantenham uma unicidade em seus 

objetivos sob outra ótica. A relevância do debate também pode ser interpretada por meio 

da funcionalidade que o Terceiro Setor parece ter assumido no processo de reformulação 

do padrão de resposta às sequelas da questão social, propiciado no interior da estratégia 

neoliberal de reestruturação do capital (MONTAÑO, 2002). 
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Observa-se o fluente crescimento do terceiro setor, principalmente a partir 

da década de 80, com avanços significativos em termos de qualidade e quantidade. No 

entanto, do ponto de vista qualitativo, há muitas dúvidas quanto aos projetos e ações a 

serem alcançados e principalmente sobre a capacidade técnica dessas organizações. 

Contudo, várias organizações do terceiro setor estavam concretizando tarefas 

extraordinárias, inclusive concorrendo e ganhando prêmios e chancelas internacionais. 

Quantitativamente, começou-se a observar a multiplicação dessas organizações no Brasil, 

e do fato de que os anos recentes vêm se caracterizando por uma fase de transição e de 

mudanças importantes para o setor, indicando a importância de seu papel e o seu 

potencial de crescimento (SILVA, 2001). 

 O terceiro setor expõe muita eficiência na resolução de problemas 

relacionados ao setor social, guiando esforços para estruturar um mapeamento das 

necessidades de trabalho de muitas organizações; com isso, cria-se uma bússola que 

indica para onde essas instituições devem caminhar para alcançar sua sustentabilidade 

financeira por meio de seus projetos de atuação (FORTES, 2010).  

 

2.2 ESTRATÉGIAS EM ONG’S 

O campo da estratégia pode ser considerado em pelo menos duas 

extensões: a dos estudos que são realizados pelos pesquisadores que integram o 

universo acadêmico e a da prática organizacional. Eles partem da suposição de que o 

campo da estratégia está sendo dominado por um pensamento normativo cognitivo de 

prática organizacional, ou seja, as diretrizes da estratégia empresarial estão se 

modificando e isso está transformando o campo das pesquisas e conhecimentos (SILVA; 

VIZEU, 2007). 

Há uma percepção de que, a despeito de a esfera dos desenhos das 

organizações mostrarem ter interdisciplinaridade, existe o conceito de que o estudo da 

economia foi o que sempre direcionou o campo da estratégia. Com o passar do tempo, as 

teorias estratégicas receberam a contribuição de outras áreas das ciências humanas 

aplicadas, deixando de ser predominantemente econômico, o que aumenta o campo 

acadêmico de estudo da estratégia (ITURRIET; BULGACOV, 2011). 

Com base nessa concepção de inserção das ciências humanas aplicadas, 

sustentam-se as associações, cooperativas, Organizações Não Governamentais (ONGs) 

ou Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP), que apresentam 

concepções jurídicas distintas, expressam em sua origem e missão e as dimensões 

caracterizadas como definidoras de um movimento social (SCHERER-WARREN, 2006). 
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A utilização de princípios de gestão estratégica e a aplicação de métodos e 

instrumentos de gestão baseada na eficácia, no alcance de resultados, na prospecção de 

cenários e na atuação proativa frente às variáveis do ambiente externo fazem-se 

necessárias em todas as organizações que atuam em um ambiente altamente mutável e 

com um número grande de variáveis. O desenvolvimento das fontes de conhecimento 

como pesquisas do IBGE, Universidades e Organização das Nações Unidas (ONU) faz 

com que as ONGs possam se abastecer de dados mais exclusivos e construir um marco 

que possa guiar outras instituições para esquematizar tarefas, estabelecendo um robusto 

arcabouço teórico de trabalho, impactando no desenvolvimento social de várias 

comunidades (SCHINDLER; NAINGEBORIN, 2004). 

As principais características estruturais dessas organizações são: não têm 

proprietários; dispõem de autonomia diretiva; surgiram a fim de suprir o papel do Estado 

em relação às questões sociais; são formadas a partir do interesse público; precisam sair 

em busca de recursos para poderem sobreviver; e possuem alguns privilégios fiscais – e 

estes, muitas vezes, são estendidos aos seus financiadores e parceiros (PRANDO; 

MILANI FILHO, 2006, p. 19). 

Pode-se observar que, nesse tipo de organização, a gestão institucional está 

firmemente baseada na inquietação em relação às ações sociais, orientadas em direção a 

valores humanos que priorizem o desenvolvimento social, apresentando uma distinta atuação 

concernente à gestão e enfrentando muitos desafios no alcance de sua sustentabilidade e 

manutenção de seu nome e representação na sociedade (TENÓRIO, 2009). 

As organizações não governamentais têm como características o emprego 

de abordagens informais, mas por outro lado sua gestão estratégica é uma questão a ser 

detalhadamente construída levando em consideração suas especificidades no contexto de 

entendimento de como ocorre o processo de formação de estratégias em organizações 

não governamentais, analisando os aspectos inerentes de informalidade existentes 

(KARPOUZAS, 2006). 

 As estratégias levam você a trabalhar pelos resultados. Elas convertem 

intenções em ações e a atividade em trabalho. E também dizem o que é necessário, em 

termos de recursos e pessoas, para obter resultados (DRUCKER, 2006, p.45). 
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No início da década de 70 as empresas começaram a observar que a sua 

configuração interna precisava modificar sempre que a organização promovesse 

uma mudança descontínua na sua estratégia, surgindo o Planejamento de 

Potencialidades. [...] já no final da década de 70 surgiu à Administração de 

Questões, técnica de resposta real para lidar com as descontinuidades. [...] na 

década de 80 a Gestão de Mudanças Descontínuas marcou um novo enfoque 

considerando características psicológicas, sociológicas, políticas e sistêmicas das 

organizações complexas (ANSOFF; MCDONNELL; 2009, p.16).  

 

Como complementa Machado e Vizeu (2007), a estratégia é um empenho 

direcionado a acarretar decisões basilares que deem configuração e conduzam uma 

instituição sem fins lucrativos a uma gestão eficiente de seus recursos. A estratégia 

direciona as organizações sem fins lucrativos a alcançarem seus objetivos institucionais a 

partir do momento em que não obedecem a um padrão a ser seguido e sim a adoção de 

práticas flexíveis de gestão que não estão descritas em nenhum planejamento estratégico 

só podendo ser observadas in loco. Para este trabalho, o grande desafio é entender como 

organizações com objetivos puramente sociais formulam suas estratégias, aspectos 

tratados na próxima seção. 

 

2.3 ESTRATÉGIA BASEADA EM PRÁTICA E SUAS APLICAÇÕES EM ONG’S 
 

A estratégia baseada em prática se estabelece dentro de um amplo 

arcabouço teórico de estudo por ser indispensável na busca de indicadores do que é 

articulado como estratégia dentro das organizações, determinando a verificação do atual 

estudo, em que aspectos relacionados às práticas e às rotinas ganham espaço nas 

investigações (JARZABKOWSKI; SPEE, 2009). Observa-se que as estratégias 

deliberadas e as estratégias emergentes estão sendo elemento de estudo cotidianamente 

e que recentemente ocorreu a ampliação do seu conceito, abrangendo fatores como as 

práxis, as práticas e os praticantes. 

A ampliação da estratégia baseada em prática vem detectar a forma de 

responder a algumas inquietações em que o foco antes direcionado para as competências 

essenciais da organização, agora se encontra na busca pela direção estratégica, 

apresentando no cerne do estudo as atuações e influenciando o espaço da investigação 

estratégica e, no campo de verificação, a complexidade e a imprecisão finalística tornam-se 

uma visão essencial de análise das soluções, (FIG.1) (JARZABKOWSKI, 2005). 
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Figura 1 – Fazer estratégico da estratégia como prática 

 

Fonte: Chia e Machay(2007). 

 

Os exercícios práticos são rotinas compartilhadas de comportamento, 

incluindo conhecimentos, preceitos, costumes de pensar e atitudes; em um sentido mais 

amplo, a prática questiona uma atividade que os atores executam na prática, consistindo 

no trabalho intra-organizacional exigido para fazer e executar a estratégia; e os 

praticantes são os personagens que realizam atividades abrangidas com a formulação e a 

fundamentação da estratégia (WHITTINGTON, 2006). 

Tureta e Lima (2011) afirmam que a atividade prática está relacionada a uma 

série de ações coletivas, em que os atores interferem mutuamente em suas atividades, 

podendo surgir interesses e objetivos divergentes. Os preceitos da estratégia como 

prática fundamentam-se na percepção do ser humano como um atuante da ação e não 

como passivo diante da situação, ou, então, como capaz de enfrentar todas as barreiras 

(AMARAL FILHO; MACHADO-DA-SILVA, 2006). 

O Quadro 1 mostra que para pesquisadores vinculados a essa corrente, é 

necessário não só estudar as atividades e práticas dos indivíduos na organização, mas 

quais modelos e ferramentas estão sendo utilizados e como estão sendo, utilizados, pois 

a pratica é definida de forma confusa podendo significar de rotinas a eventos, 

relacionando a atividade administrativa à maneira como os estrategistas formulam e 

implementam a estratégia, incluindo ações, interações e as negociações de múltiplos 

atores e práticas. 
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Quadro 1 - Síntese das visões da estratégia baseada em prática 

Teorias Sociais 
Contribuição para a Estratégia como 
Prática 

Exemplos na literatura acerca da 
estratégia 

Estruturação 
(GIDDENS, 1984) 
 
Habitus 
(BOURDIEU, 1990) 
 

Prática é durável devido a: 
segurança ontológica dos atores; a 
interação recíproca entre os atores e 
a estrutura está enraizada nas 
rotinas diárias da prática; as 
estruturas sedimentadas se 
autorreforçam, a instituição social 
persiste ao longo do tempo e 
espaço. Portanto, a estratégia como 
prática é recursiva, rotinizada e 
inclinada à inércia 

Individual: 
Cognição limitada 
Heurística 
Receitas cognitivas 
Memória processual Organizacional: 
Rotinas estratégicas 
Memória organizacional 
Aprofundamento de recursos 
Rigidezes centrais 
Path dependence 
Armadilhas da competência 
Paradoxo de Ícaro 
Instituições sociais: 
Isomorfismo institucional 
Receitas industriais 
Grupos cognitivos 

Social becoming 
(SZTOMPKA, 1991) 
 
Modernidade, pluralismo 
(GIDDENS, 1991) 
 
Comunidades de prática 
(BROWN; DUGUID, 1991; 
LAVE; WENGER, 
1991) 
 
 

Movimento social ocorre por meio da 
integração entre macro e micro 
contexto. 
Existem muitos macrocontextos, 
portanto as instituições sociais são 
divergentes. 
Microcontextos são inclinados à 
adaptação e aprendizagem por meio 
das tensões internas geradas a partir 
de problemas ou pela displicência e 
renovação dos membros. 
Portanto, estratégia como prática é 
adaptativa flexível  inclinada à 
aprendizagem e ao becoming. 

Processo da estratégia 
Escolha estratégica 
Visão baseada em conhecimento 
Capacidades dinâmicas 
 
Aprendizagem organizacional 
Novas formas de organização 
 
Ritmo em mercados dinâmicos 
Patching 
 

Fonte: Jarzabkowski (2004, p. 531 e 534). 

Nota-se que a prática é definida de modo a constituir-se de costumes a 

acontecimentos, tornando-a um conceito que pode explicar quase tudo, mostrando 

realmente como é feito e não apenas teorizando estratégias sobre o assunto. Essa 

discussão sobre o desenvolvimento dos estudos sobre estratégia baseada em prática é 

decorrente das dificuldades da perspectiva desta teoria em agregar a importância do nível 

da organização para a apreensão do acontecimento estratégico. A proporcionalidade da 

existência de possibilidades de relacionamento com a abordagem de teorias 

organizacionais tem foco no papel das instituições que pode trazer benefícios tanto para o 

estudo da estratégia práxis quanto para a ampliação da teoria da estruturação 

(WHITTINGTON, 2010). 

Assim, a estratégia como prática é uma abordagem que propicia a observação da 

relação entre a perspectiva micro do cotidiano do estrategista e a perspectiva 

macro das práticas definidas para elaboração da estratégia, o que possibilita 

explorar como essa relação opera (SOUZA, 2011, p. 859). 
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Nos apontamentos de Souza (2011), observa-se que há a existência de um 

planejamento formal, não se fazendo de imediato necessário avaliar unicamente sobre 

como a estratégia é realizada. Há a existência da necessidade fundamental de se refletir 

sobre o prisma de uma expectativa formal, uma separação sobre quem planeja, e quem 

executa, existe uma pendência sobre a análise de como estes limites se darão. 

O prisma da Estratégia como Prática adota a conexão existente entre o 

micro e o macro contexto; sua compreensão passa pelo entendimento e integração de 

três elementos essenciais a esta abordagem: a práxis, o praticante e as práticas 

(WHITTINGTON, 2006). 

Marietto (2011) corrobora que a estratégia baseada em prática alimenta as 

divisões e os planos de apreciação quando aconselham estudos sobre as práxis nas 

organizações com uma visão sociológica, portanto não se vai externamente analisar as 

categorias da estratégia como prática somente com a estrutura da teoria. As 

performances do ambiente organizacional são conceituadas como um padrão de todas as 

condições e influências externas que afetam a organização, a estratégia, mais do que 

apenas esse ajuste entre ambiente e organização, é um padrão de decisões e propósitos 

que envolvem todos os níveis da empresa (ANDREWS, 2006). 

Os informantes são incentivados a usar sua própria linguagem e conceitos 

diários para descrever o que está acontecendo em suas vidas esperando-se que no 

processo emerja uma imagem mais adequada do contexto de investigação como um 

sistema social descrito a partir de uma série de perspectivas dos participantes (MARIETTO, 

2011), consequentemente a justaposição é possível, pois processo e prática assim têm se 

revelado nos estudos em estratégia como integrantes de uma arte em que a estratégia 

como prática é usada para aludir aos processos de estratégia (GHERARDI, 2009). 

Concordando com dito anteriormente, pesquisadores entusiasmados por 

pesquisar estratégia na prática têm desenvolvido seus estudos através da observação 

diária dos administradores. Na realidade, as ciências sociais têm um conjunto de 

instrumentos que devem ser aproveitados e adaptados para problemas práticos. A 

pesquisa em estratégia se amplia ao longo dos anos e das experiências que podem ser 

observadas pelos críticos, aperfeiçoando sua prática, seus métodos, tornando-se assim 

mais diversificada em sua forma (WHITTINGTON, 2004). 

A base da abordagem prática está na teoria social, a estratégia é 

considerada como uma atividade contínua enfatizada pelas atividades diárias das 
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pessoas em seus diversos níveis organizacionais. A ênfase está no inter-relacionamento 

existente entre o nível de organização e as práticas das atividades individuais. Elementos 

como formulação e implementação são considerados inseparáveis (REGNÉR, 2008). 

Sendo assim, todos os setores se juntam para a construção de um projeto 

que posteriormente é levado à diretoria, que então encaminha as diretrizes para execução 

do mesmo. Essa perspectiva é exatamente o que sugere a teoria da estratégia como 

prática. O que se percebe é que a estratégia é elaborada, desenvolvida e praticada por 

todos os integrantes da organização, e não apenas pela alta gerência, como sugere a 

teoria (REGNÉR, 2008; WHITTINGTON, 2004). 

A compreensão de como ocorre esse processo de adoção de ideias 

presentes na estratégia baseada em prática possibilita aos gestores das organizações 

não governamentais direcionarem-se para o seu meio organizacional como um galpão de 

ideias, que podem ser abraçadas pela sua organização. Compreender esse processo 

pode possibilitar aos gestores organizacionais agir de maneira assertiva no processo de 

adoção de uma nova práxis. (SANDER; CUNHA, 2013). 

Existem ações que são tomadas para que as ONGs possam gerar receitas e 

fazer com que seus projetos possam ser colocados em prática. O conjunto de medidas a 

serem seguidas visa fazer com que as entidades tenham autonomia para preconizar 

novas ações junto à comunidade e estabelecer novas práticas. Nesse contexto, as 

organizações precisam pensar estratégias práticas que vão ao encontro de interessados 

direta ou indiretamente nos resultados da organização (GIMENES: 2012). 

Tomando como base a afirmação de Whittington (2006) de que estratégias 

são feitas por pessoas e que elas podem ser compreendidas pelo estudo das práticas 

identificadas em uma organização, foi realizada uma análise dessas práticas, a partir das 

relações construídas entre estas e os sujeitos que efetivamente as implantam na 

organização estudada. Assim, foi montado um esquema relacional entre as práticas 

encontradas e os atores individuais e coletivos, identificando aqueles que detinham o 

maior número de práticas e quais práticas eram mais importantes para a organização. 

Whittington (2006) pontua a práxis observando que é o trabalho real dos 

praticantes, ou seja:  

[…] todas as diversas atividades envolvidas na formulação deliberada e na 

implementação da estratégia, neste sentido dentro de organizações não 

governamentais a estratégia como prática é o trabalho intraorganizacional para 

fazer e garantir a execução da estratégia[…]  (JARZABKOWSKI; WHITTINGTON, 

2008, p.282).  
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Caminhando nessa mesma direção, Bernardes (2005) sumariza, a partir dos 

estudos de vários autores, as principais características que diferenciam as pequenas 

organizações sociais: a) o número de empregados é pequeno; b) a gestão é 

personalizada e altamente centralizada; c) lida com recursos restritos; d) estrutura 

orgânica; e) tem relação de alta dependência com o ambiente externo.  

Devido a essa caracterização, a abordagem prática tem grande contribuição 

para os estudos sobre a formação da estratégia em organizações sociais, visto que a 

interação entre os atores é maior, o que permite a produção e reprodução das ações no 

cotidiano da empresa. Nesse sentido, a estratégia como prática é uma prática social, ou 

seja, a estratégia, antes de ser um plano, emerge das interações entre as pessoas. 

 

3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

A escolha da empresa pesquisada foi feita de modo não probabilístico e 

intencional, em vista das limitações de acesso de dados existentes nas pesquisas 

acadêmicas e pela acessibilidade da pesquisadora aos dados da empresa. Optou-se por 

uma associação sem fins lucrativos, de direito privado e natureza filantrópica e de 

assistência social pelo fato de não haver vasta pesquisa sobre esse tipo de organização e 

a estratégia baseada em prática. A empresa tem como objetivos primordiais: 

i. Dar apoio, cuidar e oferecer às pessoas excluídas e sofredoras oportunidade de ajuda 

recíproca, pela força do trabalho e companheirismo, aliviando-lhes o sofrimento imediato 

e dando-lhes uma razão para que se sintam capazes, e assim tenham uma motivação 

para exercer sua cidadania; 

ii. Promover uma rede de atividades e ações que contribuam para o despertar de uma 

consciência ética, moral, social, educacional, profissional e financeira dos associados 

através da utilização de todos os meios legais de produção e capacitação de recursos, 

prestação de serviços gerais, recuperação de objetos usados em desuso, resíduos e 

recicláveis; 

iii. Receber doações de natureza financeira, material, objetos que possam ser 

recuperados pelo ofício do trabalho e vendê-los, sendo estes recursos aplicados na 

manutenção da entidade, na subsistência de seus membros e na partilha dos 

necessitados; 

iv. Investir na formação de recursos humanos sob a forma de capacitação, seja em ideias 

ou práticas produtivas geradoras de renda; 

v. Estimular a mobilização social e defesa de políticas em situações consideradas 

incompatíveis com a normativa internacional e com a ordem jurídica nacional junto a 

agentes públicos. 
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Para este estudo, foi utilizada a pesquisa qualitativa (KAUARK; MANHÃES; 

SOUZA, 2010). Já quanto aos fins, esta pesquisa se caracteriza como pesquisa descritiva 

(RODRIGUES, 2007). Ademais, quanto aos meios, esta pesquisa caracteriza-se como 

pesquisa documental, a qual é diferente da pesquisa bibliográfica, não sendo fácil por 

vezes distingui-las (GIL, 2002). 

Este estudo foi realizado em uma ONG de assistência social. Na coleta de 

dados foram utilizadas entrevistas não estruturadas com dois gestores (E1 e E2) que 

detêm poder de decisão na organização, a análise de documentos da empresa e o diário 

de campo elaborado a partir da observação feita em visitas à empresa. 

A entrevista é um procedimento utilizado na investigação social para a coleta 

de dados ou para ajudar no diagnóstico ou no tratamento de um problema social, segundo 

Marconi e Lakatos (2010). Nesse trabalho, foi utilizada a entrevista não estruturada, pois o 

entrevistador teve a liberdade para desenvolver cada situação em qualquer direção que 

considerou adequada. Foi uma forma de explorar mais amplamente a questão.  

As perguntas foram abertas e respondidas dentro de uma conversação informal na 

própria empresa e teve como objetivo colher as informações necessárias para análise dos 

dados sobre como ocorre a elaboração e formação da estratégia. 

A técnica a ser utilizada será a análise de conteúdo, uma técnica de 

pesquisa e, como tal, tem determinadas características metodológicas: objetividade, 

sistematização e inferência. 

Segundo Bardin (1979, p. 42), ela representa um conjunto de técnicas de 

análise das comunicações que visam a obter, por procedimentos sistemáticos e objetivos 

de descrição do conteúdo das mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que 

permitam a inferência de conhecimentos relativos às condições de produção e recepção 

dessas mensagens. 

Do ponto de vista operacional, a análise de conteúdo inicia pela leitura das 

falas, realizada por meio das transcrições de entrevistas, depoimentos e documentos. 

Geralmente, todos os procedimentos levam a relacionar estruturas semânticas 

(significantes) com estruturas sociológicas (significados) dos enunciados e articular a 

superfície dos enunciados dos textos com os fatores que determinam suas 

características: variáveis psicossociais, contexto cultural e processos de produção de 

mensagem. Esse conjunto analítico visa a dar consistência interna às operações 

(MINAYO, 2010). 
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Existem várias modalidades de análise de conteúdo, dentre as quais 

destacamos: análise lexical, análise de expressão, análise de relações, análise temática e 

análise de enunciação. No entanto, será definida aqui a análise temática, porque, além de 

ser a mais simples, é considerada apropriada para as investigações qualitativas. A análise 

temática trabalha com a noção de tema, o qual está ligado a uma afirmação a respeito de 

determinado assunto; comporta um feixe de relações e pode ser graficamente 

representada por meio de uma palavra, frase ou resumo. Para Minayo (2010, p. 316), “a 

análise temática consiste em descobrir os núcleos de sentido que compõem uma 

comunicação cuja presença ou frequência signifique alguma coisa para o objetivo 

analítico visado”. Ainda, de acordo com a autora, operacionalmente, a análise temática 

ocorre em três fases: 

i. Pré-análise: organização do que vai ser analisado; exploração do material por meio de 

várias leituras; também é chamada de “leitura flutuante”. 

ii. Exploração do material: é o momento em que se codifica o material; primeiro, faz-se 

um recorte do texto; após, escolhem-se regras de contagem; e, por último, classificam-se 

e agregam-se os dados, organizando-os em categorias teóricas ou empíricas. 

iii. Tratamento dos resultados: nesta fase, trabalham-se os dados brutos, permitindo 

destaque para as informações obtidas, as quais serão interpretadas à luz do quadro. 

 

A coleta e análise dos dados fundamentou-se no modelo teórico-conceitual 

apresentado na Figura 2; o modelo apresentado por Albino et al. (2010) traz a influência 

do contexto macro e micro na formação de estratégias. 

Verifica-se que a etapa vertical (V1) busca esclarecer os indicadores 

partilhados de atuação, que corroboram em como foi adotado cada procedimento, pois o 

desempenho de cada atividade depende de todos reconhecerem e representarem 

perfeitamente sua atuação dentro do escopo estruturado. 

Observa-se, na etapa vertical (V2), que por meio da inquietação para com a 

construção de uma explicação sobre como este processo ocorre com os conteúdos, e 

como as rotinas estão interligadas com cada fase que envolve a estratégia de expansão e 

criação de processos, como os que permeiam captação e envolvimento ajustando os 

ciclos de mudança organizacional da firma, instituindo as apreensões com as ações. 
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Figura 2 – Questões do campo da estratégia. 

 
Fonte: Albino et al. (2010). 

 

A terceira etapa vertical (V3) concebe o alcance entre os níveis da 

organização e das instituições sociais baseando ações sob uma perspectiva projetiva da 

instituição, e que envolve projeções imaginativas do futuro. Isso é pensar é o agir da 

estratégia numa perspectiva futura, com todas as suas implicações, sendo considerados 

pela abordagem da estratégia como prática como níveis “macro” de análise. 

 

4. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

A estratégia baseada em prática do Emaús se estabelece sob seis eixos: 

estratégias institucionalizadas, estratégias organizacionais, conteúdo das rotinas, 

processos institucionalizados, processos organizacionais e ações/fala. 
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4.1 ESTRATÉGIAS INSTITUCIONALIZADAS 

Whittington, Johnson e Melin (2007) realçam que a EBP destaca a maneira 

como os gerentes executam suas estratégias, o que contribui para a realização do 

conceito de estratégias institucionalizadas por estes. Dessa maneira, percebe-se que está 

fortemente relacionada à atividade administrativa e como os estrategistas elaboram a 

estratégia. Nas palavras do entrevistado E1: 

[...] O que predomina em outras ONG´s é uma logística institucional confusa, não 

há um parâmetro que todas possam seguir. O que existe é uma predominância 

sob a forma de convênios com o Estado para que essas instituições possam 

perpetuar sua sustentabilidade. (E 1) 

O que foi considerado anteriormente admite verificações para o campo das 

analogias entre ONG’s e o Estado. Uma delas é a forte dependência do poder público 

para desenvolver suas atividades regularmente, pois necessitam de repasses financeiros 

feitos pelo Estado e pode-se chegar além afirmando que parte dessas organizações tem 

sua sobrevivência atrelada ao Estado, e, em escalas diferentes não iriam muito longe sem 

essa dependência; verificam-se ocorrências em que o Estado é universalmente 

comprometido com a sustentabilidade desse tipo de organização.  

 

4.2 ESTRATÉGIAS ORGANIZACIONAIS 

Para o campo de estudos da estratégia organizacional, a virada da prática 

na teoria social contemporânea representa o “modo de entender a emergência e evolução 

das práticas sociais, incluindo, em particular, a prática de estratégia” (CHIA; HOLT, 2009, 

p. 129). No que tange a esse aspecto, o entrevistado E1 um relata: 

[...] As decisões organizacionais são tomadas por um comitê formado por 

membros do projeto e lideranças comunitárias que vivem no entorno e são 

assistidas pelo projeto. (E1) 

 

Há na gestão do Emaús uma organização não formal das estratégias de 

definição dos objetivos, dos meios e das formas de atingi-los, junto com a sua 

concretização na prática, não sendo em nenhum momento separados, mas são pensados 

como um conjunto de estratégias integradas e coerentes com o que acredita a instituição. 
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Conteúdo das rotinas 

Campos (1998) aponta para a importância do conteúdo das rotinas do 

trabalho da organização no seu dia-a-dia, sob a argumentação de que existe completa 

significação de comando e de responsabilidade de cada pessoa na padronização das 

rotinas e do trabalho, na monitoração dos resultados destas rotinas e sua comparação 

com as metas, na ação corretiva das rotinas partindo de anomalias descobertas em 

ocorrências quando confrontados com as metas. Sobre esse aspecto: 

[..] As rotinas são incorporadas com base na necessidade diária de cada setor da 

organização, vai depender da necessidade incorporada na instituição naquele 

momento.(E1) 

 

O Emaús adota o pressuposto com base na padronização do 

comportamento, por meio da repetição de procedimentos dos atores envolvidos. São 

preceitos que surgem da necessidade de suportar a improbabilidade e a racionalidade 

limitada das pessoas envolvidas no processo. Dessa maneira, o que acontece em 

ambientes flexíveis, que se abrem para a aprendizagem, é que têm suas rotinas criadas a 

partir da interação dos participantes nas situações vivenciadas no ambiente. 

 

Processos institucionalizados 

A forma como se vê a estratégia dentro de um processo incremental, 

rodeado pela participação de muitos articuladores, direcionou o caminho para fatos 

evidenciados nas práticas institucionalizadas cotidianamente, expedindo a várias 

proposições, pelo fato de adotarem escolhas onde se formulem parâmetros distintos. 

Muitas desses parâmetros têm em comum a investigação do entendimento do que ocorre 

nas práticas que reúnem o indivíduo, a organização e a estratégia (JARZABKOWSKI, 

2008). Sobre isso, o entrevistado E2 afirma: 

[...] Temos um telemarketing, mas isso não está no nosso planejamento, é um 

processo adotado para ajudar no impulsionamento da ampliação de recursos. (E2) 

 

O telemarketing é um excelente meio de manter contato com os doadores e 

melhorar o fluxo de doações, mas no Emaús o uso do telemarketing é apenas receptivo, 

no qual há o atendimento de pessoas que querem doar algum tipo de material ao projeto, 

e não o pedido de doações. A organização ainda não utiliza um plano de doações em que 

o telemarketing pode ser utilizado como forma de aumentar a adesão de doadores novos, 

a ampliação da base de doadores e a substituição dos doadores que desistem. 
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Processos organizacionais 

Nessa abordagem, as preocupações relativas ao fazer estratégico na 

organização estão voltadas para os processos e as práticas detalhadas que constituem as 

atividades diárias da vida organizacional e que se relacionam com os resultados 

estratégicos (JOHNSON; MELIN; WHITTINGTON, 2003, p.14). Quanto a isso, o 

entrevistado E2 salienta: 

[..] Estamos tão preocupados com a sustentabilidade da organização que nos 

esquecemos de nos organizar melhor.(E2) 

 

O Emaús observa que existe uma singularidade entre essas ONG’s que 

requerem soluções que sejam plurais, inibindo a adoção de um único modelo de gestão 

para o segmento. Essa estrutura se apresenta dessa maneira devido à diferença 

organizacional que permeia a finalidade e organização de cada instituição, tais como 

diversificação de fontes de financiamento, adoção de projetos geradores de receita, 

profissionalização de recursos humanos e voluntários, estratégias de comunicação, busca 

de métodos de avaliação de resultados e desenvolvimento de uma estrutura gerencial. 

 

Ações/fala 

Para Johnson et. al. (2007), a estratégia foi considerada especialmente com 

base nas ações e nas dinâmicas internas das empresas, apostando na relação desta 

visão em termos de papel organizacional enfocando a ação em determinados grupos ou 

atividades. Sobre as ações, o entrevistado E2 afirma: 

[...] Temos ações de coleta do material de reuso em igrejas e mais recentemente 

em algumas praças, ações educativas na casa do saber, atendimento com 

médicos cubanos na casa do fazer e mais recentemente uma loja no shopping 

Bem Fica. (E2) 

 

Quanto às ações e fala, os benefícios da ação coletiva exercida pelo Emaús 

são sustentados pela vantagem de acesso a relacionamentos confiáveis na rede de 

relacionamentos do setor no qual está inserido promovendo a colaboração entre clientes 

e fornecedores para uma posição mais benéfica dentro do tipo de mercado que atua, 

além de promover mecanismos de aprendizado mútuo, corresponsabilidade, aumento dos 

ganhos da organização por meio da ação coletiva que potencializa recursos, como 

estruturas colaborativas e modalidades, de forma que o Emaús tenha uma atuação que 

independa da manifestação de vontade de parceiros em todas as escalas. 
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Análise de documentos 

O Regimento Interno é um documento importante e, muitas vezes, exigido 

no estatuto. Ele regulamenta o funcionamento dos principais procedimentos internos e 

externos de uma organização sem fins lucrativos, seja ela Associação, Fundação ou 

Organização Religiosa. 

Observa-se que o Emaús está organizado formalmente, ou seja, com 

estrutura interna, com constância concernente de componentes, faz a diferenciação de 

sócios e não sócios, é capaz de administrar as próprias atividades, não existe distribuição 

de lucros aos sócios ou administradores, contam com a composição de voluntariado, é 

livremente constituída por um grupo de pessoas, com suas atividades livremente 

decididas por seus membros. 

Há critérios de legitimidade que norteiam ações e oferecem diretrizes para a 

criação de um código de conduta elaborado pelo Emaús internacional por meio de 

decisão conjunta feita com os Emaús de diversos países, estabelecendo padrões de 

governança corporativa, transparência financeira, sistemas democráticos de trabalho e 

comportamento ético. 

Verifica-se um foco no fornecimento direto de serviços e atividades para um 

grupo de pessoas em situações de vulnerabilidade social não contempladas pelos 

serviços governamentais, numa concepção de desenvolvimento centrado nas pessoas 

com graves problemas sociais. O Emaús reforça a importância da sua atuação junto dos 

indivíduos com problemas de natureza variada. Atualmente, a instituição dispõe de vários 

equipamentos sociais em solo nacional e internacional. 

Dentre as atividades exercidas e reconhecidas do Movimento Emaús 

internacional está a defesa de direitos humanos, fundando-se no diagnóstico e disseminação 

de conhecimentos, tentando persuadir as autoridades públicas a seguirem novos moldes de 

direitos humanos e a transposição para a realidade dos direitos já adotados. 

 
Diário de campo 

Constata-se que é mais adequado compreender as organizações como 

organismos vivos do que como máquinas e o que se pôde presenciar no movimento 

Emaús foi a existência de práticas estratégicas em que todos participam satisfazendo a 

um conjunto de princípios e metodologias que protegem e admitem a inclusão regular dos 

trabalhadores na definição de metas e objetivos, na resolução de problemas, no processo 

de tomada de decisão, no acesso à informação e no controle da execução. 



ESTRATÉGIA BASEADA EM PRÁTICA EM UMA ONG DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 

ISSN 1679-723X FFBusiness – Ano XIV – V. 14 – Nº 19 – Jul. a Dez. 2016 – Pág. 139 

Percebe-se que há a responsabilidade por ações estratégicas de caráter 

universal, como intervenções ligadas a educação e a saúde, também que não há a 

avaliação de suas ações e do impacto que essas ações podem causar. Inexiste a 

compreensão das efetivas modificações provocadas pelas práticas do projeto, sendo 

importante que se tenha conhecimento das mudanças causadas, mesmo as ocasionadas 

com as melhores intenções. Algumas ações acarretam impacto inesperado e indesejável. 

Há também a pratica de parcerias em que o projeto conta com a sociedade 

para a doação de utensílios que seriam descartados no lixo, dando início ao processo de 

logística reversa responsável pela sustentabilidade do projeto, funcionando como uma 

força motriz de alavancagem de recurso. Há também o desenvolvimento de processos 

singulares inerentes a particular realidade do projeto. 

Tem-se que considerar que a identidade nessas instituições gera um 

equívoco entre cargo e profissão, sobretudo em consequência da terminologia empregada 

nesses locais como por exemplo: educador social, assessor, diretor, coordenadora, dentre 

muitas. Esse tipo de importância é relevante para os envolvidos, levando em 

consideração que o profissional rotula seus afazeres, demarca suas pertinências e 

aptidões, porém a função se compõe por mera designação que não explica muito sobre 

suas práticas e desempenho. 

Pode-se perceber que as práticas de uma atuação profissional em grupos 

nos quais há multidisciplinaridade na instituição onde são partilhadas variam conforme as 

atividades com profissionais de diversas especialidades, como psicólogos, sociólogos, 

cientistas políticos, assistentes sociais, professores, médicos, administradores, 

enfermeiros, advogados e outros, colaborando com o desfazimento de peculiaridades 

entre esses profissionais em direção a um objetivo em comum. 

Observa-se que as práticas adotadas pelos gestores são capazes de causar 

mudanças essenciais na comunidade onde o projeto atua, fazendo funcionar como uma 

diminuição dos impactos nos problemas ocasionados pelo subdesenvolvimento, 

consequentemente são designadas para a comunidade que está enfrentando situação de 

vulnerabilidade social.   

O núcleo gestor da instituição é formado por agentes que possuem curso 

superior em diferentes áreas, a exemplo de serviço social, filosofia e direito, já o quadro 

de funcionários por sua vez, é composto basicamente por pessoas com graus de 

escolaridade mais baixos, de primeiro ou segundo graus, salvo fortuitas exceções, este 

tipo de pratica é observada em outras instituições. 
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5. CONCLUSÕES 

A abordagem exercida neste trabalho por meio da EBP em uma perspectiva 

sociológica norteou a base teórica deste estudo, deixando fulgente como a estratégia, 

enquanto instrumento de apreciação nos estudos organizacionais, passa a ser analisada 

fora do ambiente econômico. Acredita-se que a EBP é focada em pontos reais com os 

quais os gestores estão envolvidos, como quem gerencia a estratégia diariamente e como 

são desenvolvidas habilidades para o desenvolvimento de estrategistas na direção da 

organização, os pontos citados têm como alvo a prática cotidiana. 

A interação com a organização estudada possibilitou verificar as 

particularidades na uniformização das considerações ligadas a estratégia como prática e 

sua articulação com os atores sociais que exercem as reais práticas estratégicas dentro 

da instituição. Observou-se a informalidade na existência de estratégia organizacional 

formalizada e a existência de práticas utilizadas no dia a dia da instituição, acarretando 

numa gestão ineficiente dos recursos. 

As análises mostraram que as mudanças ocorridas no arranjo institucional 

fazem parte de seu processo de institucionalização, uma vez que a ONG é dinâmica e 

ainda se encontra em firmação. Apesar de existirem parâmetros articulados 

anteriormente, eles passam por mudanças a fim de aperfeiçoar a performance dentro do 

setor em que está inserida a ONG. Contudo, outras ações dos atores da organização não 

vinculadas às estratégias tradicionais contribuem e estimulam várias mudanças 

observadas no decorrer da pesquisa. 

Avaliando a gestão da prática estratégica, ao mesmo tempo em que está 

ligada à aceitação das influências institucionais e à representação e ao apoio das 

composições institucionais, podem-se escolher pela aversão, inquietação e abertura 

desses mecanismos (JARZABKOWSKI, 2004), portanto a estratégia como uma prática 

social igualmente atua sobre a instituição, afirmando e modificando as estruturas. 

Esta ideia vem se desenvolvendo nos esboços da estratégia baseada em prática, que 

distingue os agentes praticantes da estratégia em uma função admirável não só na 

continuação da instituição, mas também em sua modificação. 

Considerando as limitações do presente trabalho, que envolve apenas uma 

empresa, não tendo a possibilidade de perpetrar comparações entre as estratégias 

empregadas e não existindo comparações entre a prática e a conjectura de outros 

segmentos empresariais, a implicação atingida direciona para a necessidade de mais 

estudos na expectativa de outras abordagens no contexto empresarial. 
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