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RESUMO 

 

Este artigo descreve a proposta de pesquisa para investigar a rotina de autorização contemplada 

no modelo geral de tomada de decisão estratégia, sob a influência do determinismo ambiental.  

O determinismo ambiental é um dos elementos das perspectivas contextuais, caracterizado pelo 

controle externo, incerteza ambiental e hostilidade que tendem a afetar o julgamento da tomada 

de decisão estratégica. 

Parte do pressuposto de que a rotina de autorização, dentro de uma organização, precisa ser 

adaptada para responder a complexidade inerente ao ambiente externo. 

Para alcançar o objetivo, busca a fundamentação teórica na literatura científica acerca do 

modelo geral de tomada de decisões estratégica, com o foco na rotina de autorização e estuda 

as perspectivas contextuais, com recorte específico no determinismo ambiental. 

 

Palavras-chave: tomada de decisão estratégica, perspectivas contextuais, determinismo 

ambiental. 

   

ABSTRACT 

 

This article aims to describe the proposal to investigate the authorization routine included in 

the general model of strategic decision-making, under the influence of environmental 

determinism. 
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Environmental determinism is one of the elements of contextual perspectives, characterized by 

external control, environmental uncertainty and hostility that tend to affect the judgment of 

strategic decision making. 

It assumes that the authorization routine, within an organization, needs to be adapted to respond 

to the inherent complexity of the external environment. 

To achieve the objective, it looks for theoretical foundation in the scientific literature related to 

general model of strategic decision-making, focus on the authorization routine and studies of 

contextual perspectives, with a specific focus on environmental determinism. 
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1. Introdução 

 

Uma decisão é considerada estratégica quando é importante para instituição em termos 

das ações realizadas, dos recursos comprometidos ou precedentes estabelecidos (MINTZBERG, 

RAISINGHANI, THÉORÊT, 1976). 

As instituições são coalizões de indivíduos em que cada um traz à organização objetivos 

pessoais e inclinações cognitivas, sendo a estratégia produto de acordos e comprometimentos 

políticos. 

Conforme Pereira e Fonseca (1997) a decisão consiste num processo sistêmico, 

paradoxal e contextual não podendo ser analisada separadamente das circunstâncias na qual 

está inserida. O conhecimento das características, dos paradoxos e desafios da sociedade é 

essencial para compreensão do processo decisório.  

Mintzberg, Raisinghani e Théorêt (1976) organizam o modelo geral do processo 

decisório estratégico em três fases: identificação, desenvolvimento e seleção, cada uma delas 

constituída por sete rotinas interativas e interdependentes (HALE, HALE, DULEK, 2006). 

O alvo da investigação deste estudo será na será na terceira fase, com foco específico 

na rotina de autorização, incluída dentro da fase de seleção, que ocorre quando os atores 

envolvidos no processo de avaliação não possuem a autoridade necessária para comprometer a 



organização em um dado curso de ação (MINTZBERG, RAISINGHANI, THÉORÊT, 1976; 

BATAGLIA, YU, 2008). 

Elbanna, Thanos e Jansen (2020) consideram quatro perspectivas contextuais que são 

elementos que interferem no processo decisório estratégico: características do top management 

(demográficas e psicológicas), características específicas da decisão (importância, incerteza e 

motivo), determinismo ambiental (controle externo, incerteza ambiental, hostilidade) e 

características organizacionais (desempenho, tamanho da empresa, ownership (controle 

corporativo).   

Esse estudo explorará a perspectiva do determinismo ambiental, cujo contexto 

ambiental externo, com suas características interfere nos processos de tomada de decisão 

estratégica e determina a velocidade com que as decisões precisam ser tomadas, impactadas 

pela disponibilidade das informações em tempo real, múltiplas alternativas, conselheiros, 

consenso com qualificação e integração de decisões (EISENHARDT, 1989). 

A relação entre a rotina de autorização do processo decisório estratégico e o 

determinismo ambiental constituem uma possibilidade de compreender os efeitos destes dois 

constructos. 

 

2. Problema de Pesquisa e Objetivo 

 

O artigo objetiva descrever a primeira etapa da pesquisa cujo objetivo principal consiste 

em investigar o efeito do determinismo ambiental na rotina de autorização do processo 

decisório. O questionamento acerca da rotina de autorização está relacionado a capacidade das 

instituições responderem ao ambiente, acredita-se que a prontidão seja um elemento 

fundamental e o que conhecimento de como essa rotina está estruturada ajudará a mitigar 

futuros impactos derivados das decisões. A questão de pesquisa a ser respondida será: Como o 

determinismo ambiental afeta a rotina de autorização do processo decisório estratégico? 

 

 



3. Referencial Teórico 

 

Para nortear essa pesquisa e servir de base para construção do modelo teórico foi 

realizada uma revisão dos trabalhos publicados nas bases Jstor, WILEY, Emerald, Web of 

Science, SciELO, SCOPUS, ProQuest; Sage durante os meses de fevereiro a maio/2022, 

selecionadas pela relevância com relação ao tema do estudo. 

 

3.1 A tomada de decisão estratégica: a rotina de autorização 

 

Figura 1 - Modelo geral de tomada de decisão estratégica 

 

 

Mintzberg, Raisinghani e Théorêt (1976 p.152) no artigo seminal sobre decisões 

estratégicas propõem um modelo geral de tomada de decisão estratégica apresentado na figura 

1, resultado do estudo empírico que envolveu a análise de 25 processos de decisão estratégica 

e resultou em sete processos decisórios estratégicos com diversas complexidades. 



A rotina de autorização se localiza dentro da fase de Seleção que é a última descrita no 

modelo geral de tomada de decisão estratégica. 

Essa rotina está relacionada com o julgamento da tomada de decisão.  

Quando os atores envolvidos no processo de avaliação não possuem a autoridade 

necessária para comprometer a organização em um dado curso de ação a rotina de autorização 

exerce um papel-chave dentro do processo decisório estratégico (MINTZBERG, 1976; 

BATAGLIA, YU, 2008). 

Autorização que demanda o julgamento da tomada de decisão (JTD), cujas perspectivas 

podem ser analisadas de acordo com o campo do conhecimento, sintetizados na tabela 1 de 

níveis hierárquicos superiores ou mesmo fora das organizações, por atores do ambiente que 

detêm o poder de deliberar marcam a formalização do ato (MALLOW-DINIZ, KLUWE-

SCHIAVON, GRASSI-OLIVEIRA, 2018). 

 

Tabela 1 - Perspectivas do julgamento da tomada de decisão (JTD) 

 

Campo do Conhecimento Perspectivas  

Filosofia Alude às próprias bases do pensamento científico e se 

perpetua no estudo da filosofia moral e da ética, 

pautados nos valores que sustentam com juntos de 

regras sociais  

Ciências Sociais 

(Administração) 

Interesse por métodos mais eficientes no gerenciamento 

de equipes e tendências de mercado 

Ciências Políticas Seleção de um plano de ação ou de política pública a 

partir de uma série de opções apresentadas diante de 

uma demanda específica 

Fonte: Adaptado de Mallow-Diniz, Kluwe-Schiavon, Grassi-Oliveira, 2018, p.29 

 

O JTD é caracterizado pela assumpção de riscos pelo Grupo Decisor legitimada por 

tomá-la. As instituições delegam poderes aos executivos que serão aptos e responsáveis legais 

para esse ato. 



De acordo com Mallow-Diniz, Kluwe-Schiavon, Grassi-Oliveira (2018 p. 87) o 

processo de JTD sobre o risco e a incerteza é um processo cognitivo que envolve uma análise 

custo-benefício. Dessa forma o JTD e avaliação do risco são elementos relacionados e 

dinâmicos, dependentes das situações, das opções e das motivações do indivíduo e 

influenciados pelos fatores contextuais que atuam sobre o processo decisório. 

 

 

3.2 As perspectivas ambientais 

 

Os processos de decisão estratégica são moldados por uma multiplicidade de fatores, 

dentre eles as características específicas da decisão, características da alta administração e os 

fatores contextuais referentes ao ambiente corporativo externo e características internas da 

organização (PAPADAKIS, LIOUKAS, CHAMBERS 1998). 

Segundo Liberman-Yoconi, Hooper e Hutchings (2010) a informação é a base dos 

elementos de influência na tomada de decisões estratégicas. Sendo que a obtenção e 

interpretação delas constituem elementos centrais da tomada de decisão estratégica. 

Denomina-se fatores contextuais, os elementos que interferem no processo decisório 

estratégico. Elbanna, Thanos e Jansen (2020) atribuem a esses fatores a um conjunto de 

características: características do top management (demográficas e psicológicas), 

características específicas da decisão (importância, incerteza e motivo), determinismo 

ambiental (controle externo, incerteza ambiental, hostilidade) e características organizacionais 

(desempenho, tamanho da empresa, ownership (controle corporativo). Esse estudo explorará a 

perspectiva do determinismo ambiental, cujo contexto ambiental externo, com suas 

características direcionam os processos de tomada de decisão estratégica. 

Papadakis, Lioukas e Chambers (1998) ressaltam que conforme o determinismo 

ambiental, decisões e processos técnicos ajudam na identificação das oportunidades, ameaças, 

restrições e outras características do ambiente. O papel dos altos gestores é minimizado pela 

própria adaptação. 

 

 



4. Metodologia de Pesquisa 

 

A escolha da estratégia para elaboração do método de pesquisa encontra-se diretamente 

e intrinsecamente relacionada à natureza da pergunta de pesquisa proposta, ao problema que se 

pretende investigar, bem como ao tipo de estudo que será realizado.  

Em todo o processo de pesquisa qualitativa, o pesquisador se mantém focado na 

aprendizagem do significado que os participantes fornecem ao problema ou questão, não 

considerando o significado que os pesquisadores trazem para o trabalho ou que os autores 

manifestam na literatura (CRESWELL, 2010). 

Para responder à pergunta de pesquisa o objetivo geral remete à questão que levam a 

investigação do “como” uma dada situação é compreendida pelos participantes da pesquisa, 

assim, a metodologia utilizada na presente pesquisa será de natureza qualitativa. 

A pesquisa utilizará a estratégia de estudo de caso exploratório, com foco nas decisões 

estratégicas sob o ponto de vista dos executivos (CARREIRAS et al, 2020).   

Para atingir o objetivo proposto no tópico 2 deste artigo foi realizado uma revisão de 

literatura relevantes para o entendimento do modelo geral de tomada de decisão estratégica e 

as perspectivas contextuais, elementos utilizados na fundamentação teórica e utilizados como 

norteadores para a etapa empírica da pesquisa. 

A próxima etapa consiste na realização da pesquisa de campo. Para delimitar os atores 

envolvidos na pesquisa foi identificado um processo de tomada de decisão estratégica numa 

instituição de grande porte, com diversos executivos envolvidos. 

Considerou-se a complexidade da decisão e especificamente, um processo que 

demandou uma rotina de autorização formal. 

As entrevistas com os executivos responsáveis pela tomada de decisão serão norteadas 

por um roteiro semiestruturado, elaborado com base no referencial teórico, transcritas e 

organizadas em torno de três polos cronológicos: Pré análise, exploração do material e 

tratamento dos resultados, a inferência e a interpretação, conforme Análise de Conteúdo de 

Bardin (2016, p.125). 

Para este estudo, admite-se a realização de uma análise temática para descobrir os 

“núcleos de sentido” que irão com análise da comunicação e da frequência de aparição. Após, 



essa ação, os dados passarão por uma fase de categorização que considera princípios (exclusão 

mútua, homogeneidade, pertinência, objetividade e produtividade) e na sequência será 

consideradas as inferências específicas. 

Por fim, serão analisados os discursos, consideradas as expressões e as relações 

(BARDIN, 2016). 

 

 

5. Conclusão 

 

Apesar da realização da coleta e análise dos dados empíricos estar em andamento e ainda 

não ser possível a análise dos resultados encontrados, pode-se estabelecer algumas diretrizes e 

conclusões teóricas pautada na pesquisa bibliográfica realizada. 

A primeira diretriz consiste no entendimento de qual processo será considerado como 

alvo de análise. Nesta etapa, o desenho do processo decisório estratégico e das rotinas conforme 

o modelo geral de tomada de decisão (MINTZBERG, RAISINGHANI, THÉORÊT, 1976) 

emerge como elemento norteador para o entendimento dos atores e etapas envolvidas. 

Em paralelo, há necessidade do entendimento das perspectivas contextuais, mais 

precisamente o determinismo ambiental (verificar os elementos contexto externo, incerteza 

ambiental e hostilidade). 

Após o entendimento do cenário é necessário foco na fase de Seleção e na Rotina de 

Autorização e no entendimento de como o determinismo ambiental pode interferir na rotina de 

autorização. 

Os preceitos examinados no referencial teórico sobre determinismo ambiental indicam 

que os fatores contextuais dentro do processo decisório podem ser considerados interferências 

nos padrões dos processos decisórios e atuam como forças externas, por exemplo, a tomada de 

decisão limitada pelo tempo e pelos recursos disponíveis. 

Papadakis, Lioukas e Chambers (1998) ressaltam que conforme o determinismo 

ambiental, decisões e processos técnicos ajudam na identificação das oportunidades, ameaças, 

restrições e outras características do ambiente.  



A autorização emerge como uma necessidade de uma deliberação após a racionalização 

do fato e representa uma forma de assumpção dos riscos e orientador de ações. Aos gestores 

responsáveis são conferidos poderes para essa ação. 

O entendimento dos atores envolvidos e o papel deles no processo de aprovação é uma 

fonte importante para o entendimento do fenômeno estudado. 

Assim, conforme a revisão de literatura realizada, a rotina de aprovação pode ser 

influenciada pela perspectiva contextual representada pelo determinismo ambiental, pois, de 

acordo com o ambiente há necessidade de adaptação do julgamento da tomada de decisão, pela 

pressão política, pelo tempo disponível para a deliberação e pela qualidade dos elementos 

técnicos que darão respaldo para a decisão. 
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